Trainingen & Workshops:
Hebben we er Zin in? De Zin van Zingeving!
Ik nodig je uit om mee te doen.....?
Het ‘doen’ van werk is een belangrijke bron voor zingeving. Maar wat betekent dan ‘Dat wat
je doet’ voor jou? Hoe ervaar jij je werk als zinvol. Heeft het te maken met salaris, taken en
verantwoordelijkheden, carrière, toekomstperspectieven? Of....heeft het werk te maken met
iets kunnen betekenen voor anderen? Of een plek waar we ons geborgen voelen en
verbonden met anderen? Is ons werk een andere vorm van het gezinsleven? En wat gebeurt
er met je als je niet meer met voldoening naar je werk gaat? Wat betekent als we
werksisme als dragende structuur gaan beschouwen.
En als we dan tegenslagen krijgen of onze gezondheid laat ons in de steek, hoe kijken we dan
naar zingeving en zinvinding? En waar halen naast werk onze Zin en energie vandaan? Is het
een religie, spiritualiteit, natuur of kunst, het alledaagse leven? En .... wat betekent zingeving
in deze huidige tijd waarin de klok en het snelle resultaat bepalend is en er weinig aandacht
is voor beleving van stilte en het belangrijke contact met je ziel!
Robert te Pas gaat deze vragen en thema’s op inspirerende wijze
behandelen en uitwerken. Speels en diepgaand, uitdagend en
praktisch. Collectief en individueel. In de trainingen en workshops
krijg je inzicht op dat wat jou drijft in het uitvoeren van je werk en
hoe je dit kunt inzetten in je contact naar collega’s en
cliënten/klanten.
Robert levert maatwerk en is graag bereid om deze thema’s op maat af te stemmen met u
en uw organisatie.
Robert is sinds 2002 zelfstandig trainer/coach/geestelijk begeleide en werkzaam vanuit zijn
bedrijf in Zorg en Welzijn. Hij is als docent betrokken bij de Academie voor
Geesteswetenschappen.
Hij is gefocust op de mens in hoofd-zaken, hart-zaken, geest- en zielswerk, lijfwerk en de
smeerolie in dit alles, de menselijke communicatie. Zingeving en Zinvinding en Menszijn
staat centraal. Robert werkt met alle lagen binnen organisaties .
www.roberttepas.nl 06-40408849
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