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Zenderen, 28 augustus 2017
Volle (zand)bak bij zomerfestival ‘De Zandbak’
De Zwanenhof in Zenderen, 31 augustus en 1 september
Aanstaande donderdag en vrijdag is de derde editie van zomerfestival De Zandbak in de
Zwanenhof in Zenderen. Wat drie jaar geleden begon als ambitieus en enthousiast initiatief van 4
partners, is uitgegroeid tot een begrip in de wereld van leiderschap, coaching, teamontwikkeling,
nieuw organiseren en bovenal: persoonlijk leren. Deze editie is nagenoeg uitverkocht. Alleen voor
de vrijdag zijn nog wat kaarten beschikbaar.
Waarom De Zandbak?
Sanny van Essen, ‘founding mother’ van De Zandbak: “We hadden genoeg van het reguliere aanbod
aan scholingen waar je vooral veel moet luisteren. Daar wilden we verandering in aanbrengen. Want
leren begint als kind in de zandbak: al spelend en experimenterend ontdek je wat je kunt. Dat zijn wij
volwassenen een beetje verleerd, terwijl het veel effectiever en vooral leuker is. Bovendien moeten we
vanuit Twente vaak naar het Westen voor scholing en opleiding terwijl Twente ook op dit gebied
zoveel te bieden heeft. Dus wij zijn de topkennis uit het westen hierheen gaan halen én we zijn de
toptrainers uit Twente gaan opzoeken. Samen met onze partners hebben we hier een mooi festival uit
opgebouwd.”
Dit derde jaar is De Zandbak een echt begrip geworden. Workshopleiders melden zich spontaan: zij
willen hier graag bij horen. Mensen die vorig jaar alleen kwamen, nemen nu hun hele team mee. Een
festival dat staat en waar we in Twente trots op mogen zijn.
Wat is er te doen?
Maar liefst 65 verschillende workshops en activiteiten zijn er deze twee dagen. Zo kun je meedoen
aan een workshop ‘Durf te falen’ over ‘foutenmakenmoed’; over je eigen schaduwkanten ‘Ontdek de
Trump in jezelf’; over Argentijnse Tango als metafoor voor leiden en volgen of ontdekken wat het
geheim van goede teamsamenwerking is. Nieuw dit jaar is de collegetour, waar we Twentse
professionals met een bijzonder verhaal aan het woord laten. Tussen de workshops door kun je je
laten masseren, de nieuwste (management) spellen spelen, deelnemen aan het ‘Los het op met
humor- atelier’ of ervaren hoe roofvogels je gedrag spiegelen.
Het team van De Zwanenhof zorgt voor overheerlijk eten en drinken.
Voor wie?
Zomerfestival ‘De Zandbak’ is voor iedereen die zich professioneel met organisatieontwikkeling,
teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling bezighoudt en zich heerlijk wil onderdompelen in een
vernieuwend aanbod van vele toonaangevende trainers. Er zijn meer dan 65 workshops en
activiteiten. Dompel je samen met vakgenoten onder en ga zo met verse inspiratie én verse
contacten uit het hele land het najaar in.
Meer informatie: www.beleefdezandbak.nl
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