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Boekvoorstelling met auteur en olympisch judoka Ann Simons

Lees online | Uitschrijven

Nee, dit boek zal je leven niet veranderen.
Dat moet je zelf doen.

ONLINE BOEKVOORSTELLING
De Zachte Weg
Na haar olympische medaille in 2000 in Sydney ging Ann Simons
het gevecht van haar leven aan. Zonder duidelijke tegenstander,
zonder applaus, zonder podium. Om opnieuw iemand te worden in
een bedrijfswereld die niet op haar zat te wachten. Haar verhaal én
methode schrijft ze nu neer in De Zachte Weg.
Gratis online boekvoorstelling met Eddy Desmedt (BOIC), Dirk
Deroost (Cronos), Wim Bijnens (Cronos) en auteur Ann Simons op
16 september. Vanaf 11u via dezachteweg.be/boekvoorstelling.

Woensdag 16 september
Vanaf 11u00
> Inschrijven

Online
Gratis inschrijven

Over het boek
Door om te gaan met de ander leerde Ann Simons zichzelf kennen. Ze
zag parallellen tussen de wedstrijdmat en de werkvloer, de verdiensten
en valkuilen van verschillende soorten leiderschap, de
complementariteit van ondersteunen en ondernemen. Er tekende zich
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een zachte weg af, een pad naar zelfrealisatie dat de mens verbindt
met de maatschappij.
In haar boek De zachte weg geeft
Ann Simons richting aan deze
stuurloze tijden vol socioeconomische, ecologische en
technologische uitdagingen. Het
boek wil inspireren tot meer
creativiteit en solidariteit. Een
gids zijn.
Wie ben je? Waarom doe je wat
je doet? Hoe verwezenlijk je je
dromen? Hoe help je anderen die
van hen waar te maken? Vaak
blijkt de zoektocht belangrijker
dan het antwoord. Onderweg ís
de weg.

Ann Simons is een voormalige olympische judoka. Als oprichter van
Wingmen begeleidt ze jonge ondernemers die onder de vleugels van
de Cronos Groep een volgende stap willen zetten.

Sign out
Tim Moriën
LannooCampus, Vaartkom 41, 3000 Leuven
tel: 32 (0)16 300 110
www.lannoocampus.be | tim.morien@lannoocampus.be
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