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BOUW & VASTGOE D

Het roer om!                                                                                       
De bouwsector staat onder druk. Stilstaan is achteruitgang, zeker stroom opwaarts. 
Andere tijden vragen om een andere aanpak. Een andere omgeving, helpt om 
anders te kijken en nieuwe kansen te zien.

Op vrijdag 24 augustus willen wij u uitnodigen op Zeilschip Hollands Diep en 
beleef met ons het Platvorm Zeil Event.

Met een select gezelschap van bouw- en vastgoed professionals gooien wij het 
roer om! Vaart u met de wind in de zeilen, of bent u aan lager wal geraakt in deze 
economisch zware tijden?Samen gaan wij op zoek naar de kracht van samenwer-
ken en het ‘omdenken’ binnen de traditionele lijnen van de branche. Een uitgelezen 
kans voor u, uw relaties en een aantal van onze leden om een andere koers te 
varen in deze stormachtige tijden.

Wat gaan we doen?
Na ontvangst in de haven zullen wij aan boort gaan van Zeilschip Hollands Diep. 
Daar steken we van wal en zodra we op koers zijn stellen wij u voor aan  
Martijn Jongkind, trainer/coach en fanatiek zeiler.

Martijn zal u introduceren  in de methode van Dr Eward de Bono de ‘Zes denkende 
hoofddeksels’. Deze praktisch toepasbare methode leert u eenvoudig anders te 
denken. Deze methode heeft in de zeilwereld de winnaar van de American’s Cup 
opgeleverd en daarnaast de eerste winstgevende Olympische Spelen! 
Kortom een andere manier van kijken die werkt. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze actieve Platvorm dag! Hoe de wind 
staat is immers niet te veranderen, hoe de zeilen staan bepaal jezelf. We gooien 
deze dag samen het roer om! Wij hebben een dag vullend programma voor u  
samen gesteld, bij serieuze interesse zullen wij u informeren over de detailinvulling.

Kosten voor deelname 
Kosten voor deelname: € 199,- (geen BTW) inclusief koffie/thee, lunch etc.

Meedoen? 
Stuur dan vóór 1 juli aanstaande een e-mail naar: info@platvorm.biz 
Esther Adriaansen op telefoonnummer 06 – 23393197 
Corinne Meinster op telefoonnummer 06 – 25464810

Wij hopen deze dag samen met u een prachtige en inspirerende 
invulling te mogen geven, maar niet als; 
 - De weersomstandigheden niet naar behoren zijn
 - Er onvoldoende aanmeldingen zijn
 - Er te veel aanmeldingen zijn en we moeten uitloten
 - Uw betaling niet tijdig is voldaan
 - Uw aanmelding niet tijdig is ontvangen

Wie is 
Martijn Jongkind

Martijn Jongkind is naast 
oprichter en eigenaar 
van Jongkind Training & 
Coaching een fanatiek 
zeiler. Eerder heeft hij een 
zeilschool gehad.
Zijn voornaamste werk als 
trainer en coach is anderen 
handvatten te geven waar 
zij effectief verder mee kun-
nen in hun werk en soms 
ook privé. Hij doet dat door 
de inzet van training en 
coaching. Hij vertelt niet wat 
de ander ‘moet’ doen.  
Hij faciliteert zodat u zelf 
ontdekt wat voor u werkt.
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