28 - 30 november 2021

Deep Dive Conscious Wealth
Workshop over Bewust Vermogen voor Impact
Ben jij nieuwsgierig hoe je meer verbinding creëert tussen je
vermogen, jouw visie en de impact die je nastreeft? Wil je
samen met gelijkgestemden onderzoeken hoe je impact
tastbaar kunt maken in een totale portefeuille-benadering,
leren van elkaar en van aansprekende voorbeelden? De Deep
Dive Conscious Wealth workshop biedt verdieping in het
persoonlijk én holistisch perspectief op vermogensallocatie
en maakt Bewust Vermogen tastbaar.

WA T B R E NGT D E Z E WOR K S HOP J OU ?

Vergroot bewustzijn
op de potentie van je
vermogen

Kennis over het
bouwen van een
Impact portfolio

Delen van ervaringen en vertaalslag
naar je persoonlijke
situatie

Hoe ontwikkelen wij

bewustzijn + inspiratie

theorie & praktijk

persoonlijke toepassing

L OCA T I E

I NV E S T E R I NG

I NS CHR I J V I NG

Landgoed Rhederoord, de Steeg (bij
Arnhem). Een mooie plek met een rijke
historie en duurzaam hart, grenzend aan
Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Deelname bedraagt €2.150- excl. btw.
Inbegrepen: accommodatie, maaltijden en
drankjes. Bij 2 aanmeldingen op een 2-p
kamer is de prijs €2.000,- excl. btw.

Wil je graag deelnemen? Stuur je
inschrijfformulier per email naar
tera@wire-group.org. De uiterlijke
inschrijfdatum is 20 oktober.

B E GE L E I D I NG

B E S CHI K B A A R HE I D

I NF OR MAT I E

Het programma wordt gefaciliteerd door
de co-founders van Wire Group: Tera
Terpstra, Carolien Wegener en Michiel
Lenstra

We hechten aan een kwalitatieve en
persoonlijke sfeer, daarom zijn er maximaal
12 plaatsen beschikbaar.

Voor inhoudelijke vragen of aanvullende
informatie kunt je contact opnemen met
Tera Terpstra: 06 170 14 174 /
tera@wire-group.org.

Bouw mee aan een bewuste economie

inspirerende omgeving om bewustzijn, kennis en netwerk op het vlak van

‘De Deep Dive
workshop opent een
nieuwe wereld. Mijn
inzicht is bijvoorbeeld
vergroot bij de
boeiende discussie:
hoe houd je bij keuzes
hoofd én hart in
balans? Leren met en
van elkaar is
inspirerend!’

impactvolle vermogensallocatie verder uit te bouwen. Met een mooie mix van

> Jan Kornelis van Oord

Wire group werkt aan een Bewust Economie – samen met onze partners en
klanten onderzoeken en bieden we manieren om vermogen steeds bewuster in
te zetten ten behoeve van meervoudige waarde – voor sociaal, ecologisch,
financieel én persoonlijk rendement. De Deep Dive Conscious Wealth workshop
is een nadere kennismaking met dit gedachtengoed én een bron van inspiratie
voor de praktische en persoonlijke invulling ervan. De workshop zal in
vernieuwde editie, na een gedwongen pauze-jaar, voor de 7e keer plaatsvinden.
Bewust vermogen voor Impact
In een kwalitatieve setting en besloten kring ‘duiken’ we twee dagen in de
materie van Bewust Vermogen voor Impact. De workshop biedt een

praktijkcases en theoretische onderbouwing geven we een voorzet voor
reflectie en het verder aanscherpen van je eigen Impact visie & strategie.

Bewust Vermogen krijgt kleur door het delen van jullie persoonlijke Impact
Journeys vanuit verschillende (familie)perspectieven. Er is ruim gelegenheid
voor vragen, uitwisselen, discussie én uiteraard plezier.
Bewustwording, inzicht & inspiratie
Dat zijn de drie elementen waarop de Deep Dive workshop is gebaseerd. Hoe
kun je de werking van jouw vermogen steeds meer in lijn brengen met je
waarden en visie? Wat is de potentiële waarde ervan voor de wereld én op
persoonlijk niveau? We presenteren inspirerende voorbeelden en gaan in
dialoog om onze blik te verruimen en inzicht te verdiepen. Concrete
investeringskennis komt aan bod in de praktische en theoretische
onderbouwing van de Impact portefeuille. Hoe ziet Bewust Vermogen eruit voor
jou? Reflectie en onderlinge uitwisseling helpen je in het vergroten van
bewustzijn op de werking van jouw/ jullie vermogen en jouw eigen rol daarin.
Een prachtige omgeving en de tijd voor samenzijn met gelijkgestemden staan
aan de basis van twee goedgevulde dagen!
We kijken er naar uit!
Tera, Carolien en Michiel
www.wire-group.org

‘In deze workshop is
er naast inhoud, veel
ruimte voor onderlinge
discussie en
uitwisseling van
ervaring. Dat maakt
het extra interessant
en leerzaam’
> Bob de Kuyper

Inschrijfformulier

Deep Dive Conscious Wealth
Bewust vermogen voor Impact
Zondag 28 november (15.00 uur) – dinsdag 30 november (15.00 uur)
Wil je deelnemen aan de workshop? Stuur dan het ingevulde inschrijfformulier per email naar Tera Terpstra
(tera@wire-group.org). Na bevestiging ben je verzekerd van deelname.
Let op: de inschrijving is bindend. In verband met de annuleringsvoorwaarden van Landgoed Rhederoord brengen wij bij
afmelding na 20 oktober €250,- p.p. in rekening. Bij minder dan 8 aanmeldingen beroepen we ons op de mogelijkheid de
workshop te annuleren.
Ja, ik / we nemen graag deel aan de Deep Dive Conscious Wealth workshop
NAAM
ADRES
E-MAIL

TELEFOON

Ik kom graag samen met:
NAAM
ADRES
E-MAIL

TELEFOON

Overnachten op Landgoed Rhederoord: graag reserveer ik de volgende kamer(s)
1 PERSOONS KAMER(S)

2 -PERSOONS KAMER(S)

Dieet wensen
Graag rekening houden met de volgende dieet wensen:

Betaalmethode
De factuur (€2.150,- / €2.000,- excl. btw per deelnemer) mag gestuurd worden naar:
NAAM/BEDRIJF
ADRES
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de annuleringsvoorwaarden.
PLAATS
DATUM

HANDTEKENING

Contact: Tera Terpstra

06 170 14174 | tera@wire-group.org | www.wire-group.org

