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Prijsvraag voor de lezers van Regio Weert Zakenblad

Passie is
wie je bent!
Onder de titel ‘Passie is wie je bent!’ staat Ludo Daems’ handleiding voor persoonlijke groei al weken
in de top tien van managementboeken. Daems heeft onlangs onder meer de circa 450 medewerkers
van de gemeente Weert getraind. Hij is oprichter van het PKZ-instituut. PKZ staat voor Persoonlijke
KwaliteitsZorg. Het is een opleidingsinstituut waarin de aandacht voor de mens centraal staat. Het
begeleidt mensen rond de thema’s van sociaal leiderschap in middelgrote en grote bedrijven.
Zijn boek laat zie hoe je al datgene wat je in je hebt optimaal kunt ontwikkelen en een weg naar
energie, vertrouwen, rust en succes vindt. Wie zijn passie vindt en gaat delen met vrienden, familie
en collega’s, stuurt een positieve energie uit naar zijn omgeving en biedt anderen kansen. Je deelt
niet alleen, je inspireert anderen om jouw voorbeeld te volgen, vertelt Daems. “Gedeelde passie
staat garant voor een omgeving die jou steeds beter gezind is. Dit alles maakt het eenvoudiger om
op langere termijn gepassioneerd te blijven. Hoe groter de passie, hoe meer je je onbeperkte mogelijkheden gaat benutten.”
Op bepaalde momenten in je leven maak je voor jezelf de balans op. Je stelt je dan vragen zoals ‘waar
sta ik nu? Is wat ik doe datgene wat ik echt wil? Beantwoordt mijn leven aan de verwachtingen die ik
mezelf gesteld heb? Wat wil ik aanvangen met mijn toekomst?’
Vaak zijn die gedachten vluchtig en gaat iedereen gewoon verder zoals het altijd al geweest is.
Daems wil mensen stimuleren het beste uit zichzelf te halen, zodat iemand op het einde van zijn
leven kan zeggen: ik heb het goed gedaan! “We leven maar één keer, maar als we het goed doen, is
dat voldoende”, stelt hij.
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PRIJSVRAAG
Lezers van Weert Zakenblad kunnen een exemplaar van ‘Passie is wie je bent!’ winnen door
antwoord te geven op de volgende invulvraag:
‘Als de …. de passie preekt, boer pas op je ….’
Vul de zin in en stuur hem door naar r.gubbels@efka-uitgevers.nl. De eerste tien goede inzenders krijgen een gratis exemplaar.
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