
De snel veranderende wereld vraagt veel
van mensen, zowel in werk als privé. We
bevinden ons in een transitie naar een
nieuwe manier van leven en werken.

Organisaties die hier slim op inspelen,
faciliteren een optimale groei en voor hun

medewerkers een 'leven lang leren'.

GROEI OF FIXED
MINDSET?

naar een mindset met de
overtuiging dat we talenten

kunnen ontwikkelen, iedere dag
iets beter willen worden, we

volharding zien als sleutel tot
succes en feedback nodig is om

te leren

Bouwen aan jezelf
zelf jouw leven positief

beïnvloeden: eigen regie voeren,
krachtbronnen ontwikkelen en

zelfreflectie oefenen

Voor leidinggevenden
het ontwikkelen van mensgericht
leiderschap binnen organisaties

in de 21e eeuw

Slimmer leiding geven
op afstand

faciliterend leiderschap, loslaten
en vertrouwen geven, veiligheid
creeren, commitment realiseren

Feedforward
van feedback naar feedforward.

Wat is er nodig om in de
toekomst doelen te behalen

21st century skills
het belang van duurzame

creativiteit, kritisch leren denken
en co-creatie

Het digitale tijdperk
van industrieel naar digitaal,

omgaan met een snel
veranderende wereld en jezelf

stevig neerzetten in het digitale
tijdperk 

inspiratiekaart 
10 weken programma Slimmer Thuiswerken

Mix & Match

stel zelf 

jouw 

programma 

samen



Juist deze tijd vraagt om 'DOEN'.
Medewerkers alleen informeren over

hoe het zou moeten, helpt niet om
patronen ook echt te veranderen.

Mensen hebben het recht om te leren
zelfstandig te werken.

Voor medewerkers
zelfleiderschap en onmisbare 

 21st century skills voor gelukkige
medewerkers

Energie management
waarom zouden we, behalve onze

tijd, ook onze energie moeten
managen? Je wilt tenslotte je

werk gedaan krijgen en je daarna
nog steeds lekker voelen

Levenswiel Werkgeluk
welke werkelementen mogen

meer aandacht krijgen 

Slimmer Lunch wandelen
spanning en stress reduceren én
een frisse neus halen, daar kanp
je van op! Tijdens de wandeling

leer je een ademhalingsoefening
die je altijd en overal in kunt

zetten

Zelfleiderschap
dat vraagt nogal wat : eigen regie
voeren, persoonlijk leiderschap,

zelfmanagement,
organisatievermogen,

zelfvertrouwen en
concentratievermogen

Positieve mindset
de kracht van bewust bepalen

hoe jij je voelt, hoe jij je gedraagt
en wat jou zin geeft in het leven

Creativiteit
vergroot jouw

probleemoplossend vermogen.
We krijgen met uitdagingen te

maken die we eerder niet
tegenkwamen en hoe spelen we

in op de vraagstukken van
morgen?

inspiratiekaart 
10 weken programma Slimmer Thuiswerken

Kritisch denken
moedig denken: je komt

onafhankelijk van anderen tot je
eigen, gefundeerde conclusies.

Kritisch denken leidt tot
innovatie, heeft een grote

waarde voor bedrijven en draagt
bij aan zelfverwezenlijking


