DIRECTEURENLUNCH - REGIO LEIDEN
Wanneer en wat
De ‘Directeurenlunch’ is ontstaan vanuit de vraag naar een bijzondere netwerkbijeenkomst binnen de
regio. De bijeenkomst geeft u de kans om met elkaar tot nieuwe inzichten, kansen en wellicht zelf tot
nieuwe samenwerkingen te komen.
Programma
Op woensdag 13 februari van 12.00 – 14.00 uur wordt u in samenwerking met Restaurant Twelve op
de 12e verdieping in het City Resort gebouw, gelegen naast Leiden Centraal, een bijzonder
lunchprogramma aangeboden. Na de ontvangst neemt iedereen plaats aan tafel mét een uniek uitzicht
over Leiden.
Gedurende het voorgerecht is Jasper Wegman aanwezig die u vertelt over zijn recent uitgekomen
boek: ‘Leiderschap in mijn Community.’ In dat boek schrijft hij over zijn ervaringen die hij heeft
opgedaan met zijn stichting ‘Che Amigo’ in Zuid-Amerika, waar hij samen met vele vrijwilligers,
donateurs en de lokale bevolking kwetsbare communities in beweging heeft gekregen. Dit gebeurde
door leiderschapsontwikkeling en sociaal ondernemerschap te stimuleren. Centraal staat dan ook de
vraag: "wat kunnen jullie, je team en je organisatie leren van kwetsbare communities in ZuidAmerika?” Denk aan schaarste, informeel leiderschap, rolmodellen, hiërarchie en geduld.
Het hoofdgerecht biedt ruimte voor discussie of gesprekken met uw tafelgenoten. Het nagerecht
wordt staand geserveerd en geeft daarmee gelegenheid te netwerken met de rest van de aanwezigen.
Al met al krijgt u een zeer waardevolle middag voorgeschoteld.
11.45 – 12.15 Inloop en ontvangst
12.15 – 12.30 Welkomstwoord
14.00
Einde bijeenkomst

Aanmelden
De bijeenkomst is speciaal voor directeuren, ondernemers en beslissingsbevoegden van
bedrijven/organisaties in de regio Leiden. U kunt een eigen tafel reserveren voor 6 personen voor
€450,- (ex btw) of een stoel reserveren voor €75,- (ex btw). Het bedrag is inclusief de lunch, de
drankjes, het parkeren en de bijzondere gastspreker Jasper Wegman. U kunt bij het afnemen van een
eigen tafel dus maximaal vijf andere ondernemers uitnodigen, om hen zo in contact te brengen met
elkaar en ook met de ondernemers van de andere tafels.
Aanmelden kan door te reageren op deze e-mail of via www.directeurenlunch.nl. U ontvangt na
aanmelding en betaling een bevestiging van uw deelname.
Let op: Geef bij het aanmelden eventuele voedselallergieën of dieetvoorkeuren aan.
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