
Geachte relatie,
Graag zien we u als gast op onze Inspiratiedag op 18 juni in NH Eindhoven  
Conference Centre Koningshof in Veldhoven. Een dag waarop neuro
psycholoog Erik Scherder en cabaretiers Rob Urgert en Joep van Deudekom 
u meenemen in een bijzonder programma waarbij u enkel nieuwe dingen 
meemaakt, nieuwe talenten ontmoet en tot nieuwe inzichten komt. 

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan snel. Er zijn nog maar enkele 
plaatsen beschikbaar voor de dag die u niet missen mag. 

Erik Scherder Neuropsycholoog
Is bekend van de ‘Wereld Draait Door’. Hij vertelt op enthousiaste en 
humoristische wijze hoe uitdagingen uw hersenen laten werken en groeien.

Rob Urgert & Joep van Deudekom Cabaretiers
Zijn o.a. bekend van De Kwis met Paul de Leeuw. Samen laten ze zien dat 
onze keuzes vaak helemaal niet zo zuiver en weloverwogen zijn als we  
soms denken. In deze mentale achtbaan gaat u ontdekken hoe uw hersenen 
u voor de gek houden en hoe u dat voortaan kunt voorkomen.

Christien Bronda Directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Zij neemt u mee in de ontwikkelingen rondom werkgeversdienstverlening, 
krapte op de arbeidsmarkt en hoe daar invulling aan te geven. Zij behandelt 
lastige onderwerpen die ons allemaal aan gaan op een laagdrempelige 
manier met veel interactie en ruimte voor vragen. Onder andere zal zij een 
toelichting geven over hoe bedrijven en de overheid invulling geven aan 
de banenafspraak, wat de uitdagingen zijn en geeft zij voorbeelden uit de 
praktijk.

Programma 
13:00 – 13:30  Inloop en ontvangst.
13:30 – 14:30  Interactieve lezing door Christien Bronda.
14:45 – 16:15   Theatershow met Erik Scherder, Rob Urgert en  

Joep van Deudekom.
16:15 – 17:00   Netwerkborrel. Ontmoet nieuwe talenten voor uw organisatie 

en andere waardevolle relaties binnen en buiten uw branche.

Graag tot ziens op de dag van de nieuwe ontmoetingen.

De dag 
waarop je jezelf 
niet meer voor 
de gek houdt

De dag 
die je niet missen mag

AANMELDEN MEER WETEN?

De dag 
waarop je 
anders gaat 
denken

https://uwv-inspiratiedagen.nl/wg-veldhoven
https://www.uwv.nl/overuwv/evenementen/2018/inspiratiedagen-veldhoven/index.aspx

