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Inspiratieprogramma 2021
Het meest vreemde jaar ooit was dit. Begin 2020 beëindigde ik mijn rol in de communicatie
rondom de Transformatie Jeugdzorg in Twente en werkte ik voluit aan een intern leertraject bij
een Brabantse gemeente. Toen viel alles stil. Ik heb deze voor mij rustige tijd besteed aan
online lessen ontwikkelen en geven voor SRM, aan artikelen schrijven voor het vakblad C én
aan het lezen van boeiende vakliteratuur. Het wordt nu hoog tijd dat ik dat alles in 2021met jullie
ga delen. Vandaar mijn aanbod. Hieronder en op mijn website lees je er meer over.
Bij wijze van kerstaanbod ontvangt degene die zich als eerste aanmeldt voor de digitale lezing
een SparKaart gratis.

Hoe houden we iedereen verbonden?
Interne communicatie in tijden van werkdruk, thuiswerken, hybride werken en ingrijpende
veranderingen.
Rondom dit thema bied ik in 2021 mijn eerste inspiratieprogramma aan. Het begint met een
digitale lezing op 10 februari. Daarna kun je in een kleine groep op basis van je eigen casuïstiek
hierover doordenken in een workshop. Als je vervolgens verder de diepte in wilt, kun je op basis
van een SparKaart mijn kennis en ervaring maximaal 8 uren inzetten.
Je kunt het hele programma volgen óf kiezen voor alleen één of twee van de onderdelen. De
keuze is aan jou.
Meer informatie over inhoud, investering en data vind je hier.

Een goed, gezond en leergierig 2021 gewenst
Ik wens jullie allemaal een nieuw jaar waarin we langzamerhand elkaar weer letterlijk kunnen
vasthouden; waarin we de ongewisse periode achter ons kunnen gaan laten en waarin we de
uitdagingen waar we in het communicatievak voor stonden als rijke verdieping van ons vak
kunnen gaan zien.
Ik wens ons een jaar waarin we de wereld weer vanuit een veelkleurig spectrum kunnen gaan
beleven. Zoals op het dak van museum ARoS in Aarhus in Denemarken hieronder.

Website

LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u mail@marjanengelen.nl toe aan uw adresboek.

