
Wandelen is gezond. Het maakt je creatiever én productiever.
In deze covid19 tijd is het ook een manier om elkaar
persoonlijk te ontmoeten. Boek een wandeling door
Rotterdam en laat je bedrijf en werk inspireren door de stad.

BUSINESS
WALKING
ROTTERDAM

INVESTERING ONTMOETING THEMA  ROTTERDAM

De duur van een
wandeling is naar
wens 45 minuten tot
1,5 uur. 

Wandel alleen of met
een collega.
Persoonlijk begeleid
door mij of via een
voorgestelde route.

Kies een thema of
vraag om een route 
op maat; innovatie,
leiderschap, afscheid.
Dát wat jou(w
bedrijf) bezighoudt.

De stad als inspiratie.
Het water,
kunst, architectuur,
natuur en activiteiten
om over na te
denken. 

Een online intake vooraf, persoonlijk begeleid door de stad en
na onze ontmoeting een digitale samenvatting. Dat is wat je
krijgt voor 300 euro exclusief BTW. 

Liever alleen op pad? Of met een collega? Ook dat kan. What's
app voor een offerte naar 06-51046376. Of stuur een mail. 

NIEUWE ENERGIE IN DE
BUITENLUCHT

ellenvanbodegom.nl

KLEINE INVESTERING GROOT PLEZIER

@ellenvanbodegom

info@ellenvanbodegom.nl

TAKE THE RIGHT
DECISIONS FOR
YOUR BUSINESS

Liefst maak ik een wandeling op maat.
Passend bij jouw verander-vraag, jou te
investeren tijd en nieuwsgierigheid naar de
stad. 

Innovatie, het starten van een project, leiderschap, afbouw.
Bij ieder onderwerp past een route. 

Routes langs coole plekken in Rotterdam. Tijdelijke
plekken, verstopt of in verandering. Iedere wandeling is
uniek. Voorgestelde thema routes:

Voor ieder onderwerp een route
door Rotterdam

Kop van Zuid en het Scheepvaartkwartier:  Bouwen op
het bestaande om te kunnen versnellen. Geïnspireerd door
verschillende vormen van  bouwen en mobiliteit om in
beweging te komen. Een watertaxi tocht is onderdeel.

SNELHEID MAKEN OM TE
VERNIEUWEN

Samenwerken doen ze op Noord al langer. Onder de
Hofbogen en in Zoho. Bedrijven die ogenschijnlijk heel
anders zijn vinden elkaar in dit gebied. Van boven en
onderaf bekeken. 

SAMENWERKEN MET ANDERE
ORGANISATIES

De zorg voor natuur  lijkt desastreus te starten door de
zichtbare verbouwing op het eiland. Met beleid afbreken om
vandaaruit een blijvende beweging te  creëren. Een route
over het vrij onbekende Eiland van Brienenoord op Zuid. 

BLIJVENDE VERANDERING

Heb het lef om stil te staan. Te kijken naar hoe je
organisatie, project of verandering er voor staat. Een route
langs de spiegels van het Depot en de verborgen plek in het
park.

EVALUEREN EN REFLECTEREN

http://ellenvanbodegom.nl/
https://www.linkedin.com/in/ellenvanbodegom/

