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NIEUWE KLANTEN & PROJECTEN 2013, EEN GREEP
Als nieuwe klant mag ik Lloyds Register, Euler Hermes Nederland, Fysio Plus en
Interpolis verwelkomen. Met alle plezier en volle aandacht geef ik zowel
individuele coachtrajecten als teamtrajecten vorm voor deze interessante
organisaties, die volop in beweging zijn.
Twee weken geleden is vanuit het Carrière Centrum voor Artsen een pilot gestart
voor het Erasmus Medisch Centrum (EMC) met een aanbod voor loopbaan
coaching en carrière ondersteuning voor medisch specialisten.
Bouwer Management & Coaching is één van de prefered suppliers om
coachtrajecten binnen deze pilot vorm te geven. De pilot is gezien de enorme
belangstelling en het aantal aanmeldingen nu al een succes.

PROFESSIONELE
ONTWIKKELING
... omdat u zelf
verantwoordelijkheid neemt
voor uw ontwikkeling.
... omdat u van mening bent
dat de ontwikkeling van uw
organisatie wordt bepaald
door de talenten, prestaties
en ontwikkeling van uw
mensen.

NIEUWE DATUM
PREZI WORKHOP
25 januari 2013
(in company)

NIEUWE DATUM
TRAINING ‘MENSEN
LEZEN’
21 februari 2013
18 april 2013
13 juni 2013

NU BESCHIKBAAR:
* Brochure Mind Scan
* Brochure Miniworkshop
‘Mensen Lezen’
* Brochure SpeedCoaching+
* Brochure ‘Presentatie
kracht door Prezi-leren’
* Brochure Body & Mind
Scan
Te downloaden via de site.

Rondom de Prezi-workshop, die afgelopen jaar een aantal keer met veel plezier
is georganiseerd en enthousiast werd ontvangen, hebben we besloten deze
voorlopig alleen nog ‘in company’ aan te bieden. Interpolis Tilburg is in 2013 de
eerste in rij.
Op verzoek zijn er nieuwe data gepland voor de training
‘Mensen lezen, herken je zelf, ken de ander’.
Deze training betreft een open inschrijving en duurt 2 dagdelen.
Meer informatie is te vinden op de site of neem vrijblijvend contact op.
P
De interim management opdracht voor het International PNI Reference Center in
Roosendaal zal ik op verzoek ook bij aanvang van het nieuwe jaar continueren.

Deze kliniek stelt in haar aanpak integrale geneeskunde centraal. Er wordt
gewerkt op basis van de wetenschappelijke grondslag van de Psycho-NeuroImmunologie. Recent is een samenwerking aangegaan met het Canadese
‘Immu-med’.
Komend jaar mag ik ook voor Scolea wederom een aantal lesdagen
verzorgen. Scolea verzorgt één van de meest volledige en professionele
opleidingen tot arbeidsdeskundige. Samen met de studenten beleef ik
ontzettend veel plezier aan de interactieve werkvormen.

LEIDERSCHAP & MIND SCAN
Vanuit de individuele-, en loopbaan coaching ik veel vragen over
leiderschapsontwikkeling.
De inzet van de Mind Scan geeft een heel helder en praktisch inzicht op het
denkpatroon van iemand in relatie tot de huidige situatie, talent en
ontwikkelmogelijkheden.
Vanuit de metaprogramma’s kennen we het ‘leider-cluster’: een hoge score op
‘interne referentie’, ’controle binnen zelf’, ‘globaal’, ‘proactief’, ‘naar toe’, en een
lage score op ‘’gebruik’ en ‘informatie’. Ook de taakgerichte en de mensgerichte
leider is direct zichtbaar.
High potentials, managers met ontwikkelvragen, leiders met wens tot feedback;
de Mind Scan is een prachtige tool om te komen tot zelfonderzoek en reflectie.
Lees ook: BURN-OUT en MINDSCAN
http://j.mp/MnHbgZ
Bouwer Management &
Coaching is tevens associate
van Coaching Nederland,
coach bij het Carrière
Centrum voor Artsen en
onderdeel van de
providerboog van Achmea.
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In deze nieuwsflits:

BOEKENTIP
‘HET SLIMME
ONBEWUSTE’
Waarom helpt nadenken
vaak niet bij het nemen van
beslissingen? Waarom
vinden we een liedje dat al
weken op nummer 1 staat
in de hitlijsten leuker dan
een liedje dat we voor het
eerst horen? En hadden
Mozart en Einstein een
beter functionerend
bewustzijn dan wij, of was
het hun onbewuste dat hen
tot genieën maakte?
Het slimme onbewuste laat
zien dat juist het onbewuste
allesbepalend is..
Ap Dijksterhuis
ISBN: 9789035129689

‘EFT WERKT’
EFT ( Emotional Freedom
Techniques ) wordt
beschouwd als één van de
mees succesvolle en
effectieve nieuwe methodes
om persoonlijk welzijn te
bevorderen.
In het boek wordt uitgelegd
hoe EFT effectief ingezet
kan worden voor
werkgerelateerde situaties
en problemen.
EFT is een krachtig
instrument dat gebruikt kan
worden als
zelfhulpmethode. De tips en
aanwijzingen in het boek
zijn bedoeld om op een
praktisch niveau EFT toe te
passen.
Yvonne Toeset
ISBN 9789000314904

Inzicht. Kansen.Groei

Nieuwe klanten & projecten 2013
Leiderschap & Mind Scan
Mini workshop ‘Mensen Lezen’
Boekentip ‘EFT werkt’
Boekentip ‘Het slimme onbewuste’

.INZICHT. KANSEN . GROEI . INZICHT. KANSEN. GROEI. INZICHT.
Iemand schreef me: ‘ik geloof in het blijven ontdekken en verkennen van kansen
die bij je passen, ongeacht de tijd’.
Het afgelopen jaar gaf mij de ruimte om nieuwe kansen en talent van mijzelf te
ontdekken. Met Bouwer Management & Coaching ben ik nieuwe uitdagingen
aangegaan en heb ik nieuwe werkvormen bedacht. Ze lieten mij groeien, ervaren
en veel plezier beleven. Hartelijke dank daarvoor.
Een mooie tijd nu om terug te blikken, te genieten, aan te scherpen en ruimte te
maken voor nieuwe inzichten en ideeën.
Daar ga ik me de komende dagen dan ook volop aan overgeven.
Om vol inspiratie en energie het nieuwe jaar in te gaan.
Voor nu wens ik u mooie dagen en een bloeiend én boeiend 2013.
Tot snel!
Elles Bouwer

MINI WORKSHOP “MENSEN LEZEN”
Individueel, Persoonlijk & Efficiënt
Leer uzelf en de ander ‘lezen’ op basis van metaprogramma’s, waardoor u
beter begrijpt waar het gedrag vandaan komt.
Hierdoor vergroot u uw inzicht in uw handelen, uw talent en kwaliteiten en
dat wat u belangrijk vindt.
Nieuwsgierig?
Aan de hand van uw persoonlijke profiel, de Mind Scan, krijgt u in deze
individuele en persoonlijke workshop inzicht in uw gedragspatronen en leert u
deze bij de ander kennen. Zodat u aan het einde van deze mini- workshop in
staat bent de verbinding te leggen met uw dagelijkse praktijk.
Duur: 2,5 uur. Kosten: €255,00 (excl. BTW)
Geïnteresseerd? Neem dan contact op via:
Bouwer.ManagementenCoaching@gmail.com

