Gun jouw organisatie geluk en ervaar het
gezamenlijk succes!
Iedereen die zijn leven en werk belangrijk vindt en die zijn/haar (verborgen) energiebronnen en
talenten optimaal wilt benutten heeft inzichten nodig in de elementen die bijdragen tot geluk en
succes voor jou als persoon, in je loopbaan en voor je organisatie.
Het is je bewust worden van je eigen mogelijkheden. Het ontdekken van je eigen kracht die je
nodig hebt en toelaat om je doelstellingen te realiseren.
Ludo Daems
De drijvende kracht achter de Universiteit van het
Leven is Ludo Daems. Ludo is een gepassioneerd
doener en deelt graag zijn ervaringen met anderen.
Enthousiast gebruikt hij zijn aangeboren buikgevoel
om tot resultaat te komen.

Is een ‘uniek forum’ waar je de gelegenheid krijgt om
eens een dag stil te staan bij jezelf. Het is een moment
van (zelf)reflectie waarvoor we in ons dagdagelijks leven
nog maar nauwelijks de tijd nemen. Dit moment wordt
jou van harte gegund.
Samen met deelnemers van andere organisaties wordt
je geïnspireerd en deel je eigen ervaringen. Geen
theoretische uiteenzetting maar vooral zelf doen. Het is
een oplaadpunt van energie en levenslust.
Laat je verrassen over zaken die de essentie van het
leven raken:






www.universiteitvanhetleven.com

waarom doe ik wat ik doe?
wie ben ik? Wat kan ik? Wat doe ik? Wie wil ik zijn?
inspiratie, zelfmotivatie, ego
vertrouwen, durf, lef en moed

In company
Het volledig programma kan ook binnen een
organisatie zelf uitgevoerd worden.
Bent u benieuwd?
Neem dan snel contact op met Ludo Daems
via +32 475 511 818 of per e-mail via
ludo@universiteitvanhetleven.com

Informeer naar de mogelijkheid om een GRATIS
informatiesessie binnen jouw organisatie te
organiseren!
Wordt PARTNER of AANDEELHOUDER
Zie achterkant

De concrete aanpak inzake de COÖPERATIEVE GEDACHTE van de Universiteit
Deze Universiteit is een coöperatief concept met volgende missie:

Iedereen de MOGELIJKHEID bieden om, samen met anderen, over zijn of haar
LEVEN na te denken en een bewuste KEUZE te maken voor de VOLGENDE STAP.

Dit concept biedt u de volgende mogelijkheden:
Deelnemen als Partner:





U ontvangt 20 deelname bewijzen
Deelname bewijzen kunnen opgenomen worden voor alle sessies op alle locaties.
De verplichte aanmelding kan eenvoudig via de website.
Uw investering als partner bedraagt 2.480,- euro (excl. BTW)

Deelnemen als Aandeelhouder:
 U ontvangt 50 deelname bewijzen.
 Deelname bewijzen kunnen opgenomen worden voor alle sessies op alle locaties.
 De verplichte aanmelding kan eenvoudig via de website.
Bijkomend:
 2 à 3 x per jaar een dialoog met de aandeelhouders over de realisatie van doelstellingen.
 Uw investering als aandeelhouder bedraagt 4.960,- euro (excl. BTW).
 Als aandeelhouder kan men supplementaire deelname bewijzen krijgen. Deze worden
slechts aangerekend en vereffend wanneer ze effectief gebruikt worden.

Voor akkoord als partner



Verantwoordelijke

Voor akkoord als aandeelhouder



Ludo Daems

…………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Maak je droom & ambitie waar!
Gun jezelf geluk en succes (en de mensen rondom jou)
Ludo Daems – PKZ instituut – Mastenlaan 8A 2460 Kasterlee - +32 (0) 475 51 18 18 – l.daems@pkz.be

