
RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WORKSHOPVOORSTEL 

“Oude kennis voor eigentijdse organisaties” 

Learn & Share - 4 & 5 december 2018 

 

1. Titel + eventueel ondertitel 

Zorg ervoor dat je titel sprekend is. Voeg eventueel een verduidelijkende ondertitel toe. 

2. Bodytekst 

Beschrijf kort waarover je workshop zal gaan. Max. 850 tekens excl. spaties.  

Houd er rekening mee dat wat je voorstelt niet langer dan 2,5 uur mag duren.  

3. Wat kan iedereen hieruit meenemen 

Beschrijf kort wat de deelnemers aan het einde van je workshop zullen ervaren en/of meenemen. 

Max. 460 tekens exc. spaties.  

4. Trainer 

Voeg een foto van jezelf toe en stel jezelf kort voor. Max. 650 tekens excl. spaties. 

Deze 3 paragrafen moet samen op 1 A4 passen. Deze informatie zal op de website van Corporate 

Rituals worden gepubliceerd wanneer je voorstel is weerhouden. 

 

We horen graag wat de benodigde ruimte en materialen zijn voor je workshop 

• In het Drogenhof beschikken over 3 à 4 ruimtes om workshops te laten doorgaan (1 grote 

ruimte voor max. 30 personen, 2 ruimtes voor 10 à 12 personen en een kleine ruimte voor 4 

à 5 personen).  

Geef kort aan welk soort ruimte nodig is en hoe die moet worden opgesteld (tafels & 

stoelen, enkel stoelen in een kring, zitkussentjes, matjes….).  

• Zul je audiovisueel materiaal gebruiken? Ander materiaal (bijv. tekenmateriaal, muziek, …). 

• Misschien gaat je workshop buiten door of deels buiten, deels binnen. 

• Is er een voorkeur dagdeel voor je workshop? Vroege ochtend, voormiddag, namiddag, 

avond. Indien mogelijk houden we hier rekening mee bij de programmatie. 

Verdere vereisten 

De kerngroep van Corporate Rituals (zie ‘Wie’ op deze website) behoudt zich het recht voor om 

workshopvoorstellen te weerhouden of te weigeren. De selectie zal onder meer gebeuren op basis 

van deze criteria: 

• De workshop vertrekt van of omvat een rituele praktijk of element van Oude Kennis 

• De relevantie voor organisaties en/of bedrijfsleven moet duidelijk zijn 

• Het voorgestelde ritueel / element van Oude Kennis is bij voorkeur gericht op 

groepsprocessen en niet enkel op de individuele persoonlijke ontwikkeling 

• Workshopvoorstellen dienen ons uiterlijk op 15 oktober te bereiken op het volgend e-

mailadres: info@corporaterituals.be  

Het staat je vrij om meer dan 1 voorstel in te dienen.  

mailto:info@corporaterituals.be

