Programma SomethingELS event
Het grenze(n)loze gepassioneerde hart
Donderdag 21 maart 2019
Nader te bepalen SomethingELS locatie in omgeving Utrecht
14.00 uur

Kom, ervaar, verbind & beleef

14.30 uur

Opening door dagvoorzitter Anita Witzier &
Els Molengraaf

14.40 uur

Spreker in 4 hoeken
Gepassioneerd door de kracht van kwetsbare mensen
Pim Giel, regisseur/producent, filmmaker en initiatiefnemer van Stichting Happy Motion

15.00 uur

Waar is de spreker?
1. ‘Als je luistert naar je hart, dan klopt het’
Gijs de Vries, voorzitter Raad van Bestuur IKNL, Erasmus MC
2. ‘Stappen zetten die ik nooit gedacht had te zetten’
Annemieke Nijdam, tekstschrijver, storyteller, reiziger
3. ‘Af en toe kan ik nauwelijks een vreugdedans onderdrukken’
Leonie Gussekloo, mindset en loopbaancoach

16.00 uur

Verbind & beleef: heerlijk anders (pauze en belevingsmarkt)

16.30 uur

Zoek de spreker
Keuze uit:
A. Tekenen vanuit het hart met Marie-Jose Meulenbelt, tekentaal therapeut, coach en
trainer
B. Visualisatie van je gedachtes met Susanne Danielson, auteur, trainer en levenscounselor
C. ‘Nooit gedacht dat ik dit zó leuk zou vinden’ door Rob Noldus, franchisenemer Home
Instead Thuisservice
D. ‘Er waren mensen die dachten dat ik gek geworden was’ door Louise de Ruiter, CEO
en oprichter Kids Lodge en De Jonge Ontdekker

16.55 uur

Zaalwissel

17.00 uur

Hoe dan? o.l.v. Anita Witzier

17.10 uur

Naar wie luister jij aandachtig?
1. Hoe je van de ziel van de plek een identiteit maakt door jonge ondernemer
Philip Lamers, directeur Gooiland Hilversum
2. Van een idee naar een boek, een cd en een educatiefprogramma door Susanne
Danielson, auteur, trainer en levenscouselor

17.25 uur

Wat nu? o.l.v. Anita Witzier

17.35 uur

Wat zien en horen we nu?
De bedgeheimen van Dr. Henk Elzevier, uroloog en seksuoloog LUMC en oprichter van Stichting
Sick & Sex

17.55 uur

Boodschap vanuit onze hoofdstad
Wat doet passie met ons brein? Door Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie VU Amsterdam

18.05 uur

Verwondering door DancePower

18.10 uur

Dankwoord – Els Molengraaf

18.15 uur

Verbind & beleef: heerlijk anders (borrel en belevingsmarkt)

