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12 en 13 oktober Workshop Persoonlijke Effectiviteit
Netwerk vrouwen FNV Flevoland
Plezier hebben en effectief zijn in waar je mee bezig bent, geeft energie.
Maar soms zijn er spannende situaties die je uit de flow halen en voor
stress zorgen. Dit belemmert het vermogen om te vertrouwen op je eigen
kracht. De workshop Persoonlijke effectiviteit wil je laten ervaren hoe je in
die situaties jouw kracht hervindt en terugkeert naar effectief gedrag. De
workshop Persoonlijke effectiviteit is bestemd voor vrouwen die hun
functioneren willen verbeteren, zich veiliger willen voelen door meer op
eigen kracht te vertrouwen. Ook in spannende situaties thuis en op het
werk. 12 oktober van 19.30-21.45 uur, t Klankbord (het gebouw van het
Leger des Heilskorps), Pianoweg 117, 1311 KC Almere en 13 oktober 2015
van 19.30 tot 21.45 uur Staetezaal in gebouw Laarstaete, Wold 1202, 8225
CB in Lelystad. Aanmelden: Lelystad@abvakabo.nl.

30 oktober 2015 Themamarkt Netwerk vrouwen FNV
Noord Nederland 'Vrouw, werk en gezondheid'
Op 30 oktober organiseert dit netwerk een markt ter afsluiting van het
jaarthema: Vrouw, werk en gezondheid. Met veel informatie, workshops en
hapjes. Informatie en aanmelden bij: Marieke Vos m.vos@bg.fnv.nl

5 november 2015 Netwerk Vrouwen FNV Zuid Nederland
Het Netwerk Vrouwen FNV Zuid Nederland heeft weer een bijeenkomst
gepland voor 5 november. Meer informatie: d.vanlent@bg.fnv.nl
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IAV opgericht door de feministen Rosa Manus
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Willemijn Posthumus-van der Goot (18971989). Op donderdag 3 en vrijdag 4 december
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Dossier Zorg m/v
De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is vorig
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