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Wandel- en Inspiratiedag XF 
‘Perspectief’ – vrijdag 5 maart 2021 

 

Persoonlijke uitnodiging om vooruit te komen 

Met deze bijzondere Inspiratiedag brengen we diepgang en beweging samen. 
Door te bewegen zet je ook je hersenen in gang. Door dat je denken en doen 

gaat combineren, ervaar je grotere creativiteit en sneller denken. 

De wandeling vormt ook je opstap naar een verdieping in je denken 
over je werk en je loopbaanvragen. 

Al achttien jaar krijgen we vertrouwen van wie Mentaris een warm hart 
toedraagt. Vertrouwen is de motor achter samenwerken.  

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.  
En met onze Wandel- en Inspiratiedag willen we je graag dit vertrouwen 

teruggeven. We vieren onze verjaardag met jou èn met jouw introduce(e). 

Programma: 

10.45 uur – Ontvangst bij Mentaris Xtra Feestelijk en Xtra Veilig 

11.00 uur – Warm welkom met lekkers (take-away) 

12.00 uur – Feestelijke lunch-on-the-go in de buitenlucht 

13.00 uur – Optreden Singer-songwriter live via Zoom  

14.00 uur – Afronding 

 

Wil je er bij zijn op vrijdag 5 maart? 
Er zijn 15 koppel-toegangsbewijzen  
beschikbaar voor jou en je introducé(e). 
Toegangsbewijzen worden  
uitgegeven op volgorde van binnenkomst. 
 
Meld je aan door te mailen naar: 
margot.thomassen@mentaris.nl 
Of bel op (06) 290 33 790. 
  
          

Mentaris viert haar professionele verjaardag met een Wandel- en Inspiratiedag  
in een XF-versie! Deze Xtra Feestelijke dag is geheel Corona-proof 

georganiseerd en Xtra Veilig dus. Je wordt per koppel ontvangen met thee en 
echte Italiaanse koffie. Mét lekkernijen voor on-the-go. 

Welkom! 
 

Het thema is Perspectief. We combineren een verrassend inzicht met actuele 
kennis uit de positieve psychologie. Je vormt met je introducé(e) een duo en 

loopt op eigen gelegenheid een schitterende route.  
We praten er wandelend over door: 

 
 

 
 

Wil je een abonnement op inspiratie?  
De Wandel-en-Inspiratiecyclus start altijd op Kortekade 13C te 
Rotterdam. Meer beweging in denken en doen, krijg je door elk kwartaal 
mee te wandelen. We lopen vanaf het kantoor van Mentaris op: 

 Vrijdag 4 juni 2021 

 Vrijdag 10 september 2021 

 Vrijdag 8 oktober 2021 
Meedoen kan je per keer beslissen (€ 27,50) of je loopt met alle vier de 
wandelingen mee (€ 99,-).  
 

 Hoe kun je op een andere manier naar je situatie kijken? 
 Welk perspectief zoek je? 
 Wat gebeurt er als je vanuit nieuwe invalshoeken je werk bekijkt? 
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