
 

Herken je volgende situatie? 

Je bent al langer bezig met een vraag of thema, in werk of privé, maar het lukt niet er je vinger op te 

leggen. Hoe zou het zijn als we de reden vanuit nieuw perspectief boven tafel kunnen krijgen, zodat 

we de oorzaak structureel kunnen aanpakken? 

En wil je een succesvolle aanpak zonder vaag doenerij? Onderbouwd, speels en handzaam? 

__________ 

Voor wie organiseren wij de workshop? 

 Professionals en ZZP’ers; 

 (Startende) ondernemers en MKB’ers; 

 (HR) Managers en leidinggevenden.  

__________ 

Wat levert de workshop jou op? 

 Het brengt je drijfveren helder op tafel, zodat je bewuster kan handelen; 

 Heldere nieuwe perspectieven voor succesvol(ler) handelen; 

 Gestructureerde aanpak, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie; 

 Helder persoonlijk dashboard met inzicht gevende grafieken, gebaseerd op je onderliggende 

thema’s en patronen; 

 Je gaat op basis hiervan krachtige en succesvolle keuzes maken en je handelen hierop baseren. 

Enkele reacties van deelnemers: “Het geeft me inzicht in loslaten!”. “Gericht stilstaan in plaats van doordenderen”. “Het 

zet me weer in beweging”. “Inspirerend en zeer nuttig”. 

__________ 

Wat gaan wij doen tijdens de workshop? 

 Voorafgaand aan de workshop wordt je onderzoeksvraag aangescherpt, en vul je online je 

persoonlijke Nemotiveer monitor1 in; 

 Op basis van de monitor onderzoeken we je vraag. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Zelf Coach Spel en het Gevoelenslabyrint; 

 Gerichte aandacht voor meerstemmigheid en emo-diversiteit; een zeer effectieve manier om 

perspectief, motivatie en (veer)kracht te vergroten; 

 Je krijgt zicht op bewuste en onbewuste thema’s en patronen; 

 Je krijgt een duidelijk antwoord wat voor jou een gewenste ontwikkeling is. 

__________ 
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Wie zijn de trainers?  

__________ 

Wanneer en waar? 

 In deze intensieve workshop bedraagt de groepsgrootte maximaal twaalf deelnemers; 

 De eerstvolgende datum is: 13 april 2016 (9:30-12:30) in Leiden. 

 De kosten voor deelname zijn €77,- ex btw. 

__________ 

Aanmelden kan bij: 

Bert Holman – bert@essenceiam.nl 

Jan Schalkx – jan-schalkx@hotmail.com  

Voor meer info bel 06 36 14 09 62 (Bert) of 06 46 08 09 26 (Jan). 

__________ 

 

Ter info hieronder het schema van de werkwijze: 
 

 
 

1 de Nemotiveer monitor wordt toegepast; een door Holman en Schalkx ontwikkeld meet- en ontwikkelinstrument, 

geïnspireerd op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie. 
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Bert Holman: ZKM Coach, 

en 27 jaar ervaring in 

consultancy, training en 

coaching. 

Jan Schalkx: ZKM coach, 

en 28 jaar ervaring in 

coaching, training en 

mentoring.  
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