De

kracht
van
twijfel

Twijfel lijkt vaak het tegenovergestelde van succes te zijn.
De mens houdt graag vast aan wat hij heeft en weet. Twijfelen aan ideeën wordt aan de kant geschoven. Maar dat
beperkt onze creativiteit. Nieuwe ideeën ontstaan immers
daar waar we de status quo in vraag stellen. Met het ETION
Forum 2021 (15 november, Gent) willen we dan ook de
kracht van twijfel in de verf zetten.
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ETION Forum 2021
Op 15 november vindt het ETION
Forum ‘De Kracht van de Twijfel’
plaats in de Ghelamco Arena in
Gent. Keynotespreker is Alan
Iny, Global Leader en Director
voor creativiteit en scenario’s bij
de Boston Consulting Group en
auteur van ‘Thinking in New Boxes: A
New Paradigm for Business Creativity’.
Voor meer info & inschrijven:
scan de QR-code of kijk op
www.etion.be.
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