
• Een adrenalinestoot die nog heel lang doorwerkt.
 gegarandeerd succes!

• Een intens ‘entertrainment’ programma met muziek, beeld,   
 geur en doeltreffende opdrachten.

• U gebruikt uw brein maar voor een klein gedeelte. wij leren 
 u in één dag uw talent en daadkracht te activeren... blijvend!

 MET MEER BRAINPOWER

 • Kunt u uw talenten en passie volledig benutten.

 • Behoudt u focus op zaken die voor u belangrijk zijn. 

 • Maakt u uw presentatie en communicatie krachtiger waardoor u 

  anderen positief beïnvloedt en uw doelen efficiënter behaalt.

 • Werkt u resultaatgericht en met meer plezier samen.

 • Leert u uzelf beter te ontspannen onder hoge werkdruk.

 • Krijgt u de juiste zaken gedaan in minder tijd.

 • Ervaart u minder negatieve stress en komt u beter in balans.

 • Werkt en leeft u met meer energie en inspiratie.
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Een oprecht persoonlijke benadering wordt 
steeds belangrijker |  Echtheid, wederkerigheid, een 
persoonlijke benadering, sympathie, duurzaamheid en werkelijke 
interesse in anderen zijn belangrijk. Dat wist u natuurlijk al 
vanuit uw eigen privésituatie. Maar steeds meer mensen en 
organisaties realiseren zich dat als je energiek, vitaal bent en in 
je werk je talent volledig kunt ontplooien, dat dit de performance 
en resultaten enorm verbeteren. Dit vergt een SLiM! mind-set: 
wees sympathiek, luisterend, inlevend en (e)mpoweren naar uzelf 
en uw omgeving.

Meer passie en plezier in uw werk met de
DE SLiM! SHOW! |  De SLiM! show geeft u (en uw team) 
de handvatten om met meer passie en plezier te werken. Het 
versterkt de impact van uw denken en handelen. Het is een 
entertrainment: een combinatie van een multi-zintuigelijke 
show met film, live muziek, recente feitjes en inzichten, 
praktische oefeningen en veel interactiviteit, U leert hoe uw 
brein werkt en hoe u dagelijkse beslissingen neemt. U ontdekt 
hoe u zelf een routine kunt ontwerpen, die u: de juiste focus 
en daadkracht geeft, uw talent meer aan bod laat komen, 
meer plezier en voldoening geeft en de samenwerking met 
uw omgeving verbetert. U krijgt de belangrijke dingen sneller 
gedaan.

Wat levert het u op? |  Na het volgen van de SLiM! 
show heeft u beter inzicht in de werking van uw brein. 
U leert de juiste beslissingen te nemen.
Dat levert u de volgende voordelen op:
• Herwonnen inspiratie.
• Verbetering van uw communicatievaardigheden.
• Meer daadkracht.
• Positieve beïnvloeding van uw omgeving.
• Meer controle over uw denken en handelen! 
• Meer plezier en minder stress.
• Een betere verbinding en samenwerking met uw omgeving.
• Goede balans en goede performance.

Wat levert het uw op?
• Verhoging van uw persoonlijke effectiviteit.
• Meer daadkracht en de juiste focus.
• Betere verbinding en samenwerking tussen teams.
• Heel veel plezier en inspiratie!

U behaalt dus in een dag waardevolle resultaten en u leert u 
zelf beter kennen. Maar is het event ook leuk? Ja! Het is een 
belevenis voor uw brein. U raakt geïnspireerd, gemotiveerd 
en u hebt zin om direct concrete stappen te zetten.

DE SLIM! SHOW
leert u de juiste 
strategie en 
vaardigheden te 
kiezen om 
processen efficiënter 
en effectiever te
laten verlopen.
 

Hoofdtrainer/spreker 
Wout Plevier is ontwerper en hoofdtrainer van 
de SLiM! show. Hij heeft 17 jaar ervaring als 

executive coach en trainer. Ruim 64.000 
mensen zijn door hem getraind (teams en 

individuen) om een omslag te bewerkstelligen 
in hun denken en doen. Door echt te werken 

aan dilemma’s. Vanuit talent en passie zaken te 
herzien, om van daaruit te inspireren en in actie 
te komen. Zijn aanpak is ‘anders dan anders’ 
maar weldoordacht. En natuurlijk praktisch en 
meetbaar. Wout over zijn drijfveer: “Ik ben er 

van overtuigd dat er een tekort is aan inspiratie 
en sympathie in onze samenleving. Mensen zijn 
ontwricht geraakt van menselijke aspecten als 

wederzijds respect, duurzaam denken, 
wederkerigheid, sympathie en werkelijke interesse 
in elkaar. Korte termijn belangen worden gesteld 
boven lange termijn resultaten. Persoonlijk gewin 
wordt belangrijker gevonden dan samen winnen”. 

Wout trad eerder o.a. op voor
 Financiële sector

Rabobank, KPMG, ABN Amro, Taxperience, 
Fortis ASR, MN

Food
Hutten

Overheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie 

van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Defensie, 
Provincie NB, Provincie Limburg, Provincie NH. 

Politie Noord, Politie ZHZ
Recruitment 

Yacht
Bouwsector

Heijmans, BAM, MAB
Advocatuur

Boekel de Neree
Non Profit

HAN, NAH, UVIT, Oranje Fonds, UVIT
Events

NK Pitchen, SmartBrains,
Dag van de Stress

Hoe werkt de SLiM! show? |  De SLiM! show  toert  door  
Nederland. Het is een live entertrainment: een combinatie van een live 
show en een training. In een inspirerende show leert u door live muziek, 
film, interactieve oefeningen, praktische feitjes en inzichten en door 
praktijkverhalen van onze expert entertrainers, uw eigen juiste leef-en 
werkroutine te ontwerpen.

Voor wie is de SLiM! show bedoeld? |  We zoeken 
professionals die geïnspireerd willen worden en die echt iets willen 
veranderen. Mensen die er aan toe zijn om een meesterstap te maken. 
Individuen en teams die het beste uit zichzelf en elkaar willen halen! 
We richten ons daarbij primair op mensen uit zowel bedrijfsleven, zorg- 
als ook overheidsorganisties:
• Directie
• Management
• Projectverantwoordelijken
• Professionals

Thema’s die aan bod (kunnen) komen

De ontwerpen die aan bod komen richten zich op:

• SLiM! (communicatie in een team)
• Talentontwikkeling
• Omgaan met Verandering
• Versneld leren
• Persoonlijke daadkracht
•  Stress Management
•  Persoonlijke Effectiviteit

Overige entertrainers
Mayta Braun, Mede-Auteur SLiM! en Trainer/ Coach
Pauline van Aken: presentatrice Hart van Nederland en presentatie-coach
Robin van Beek: oprichter en vocal coach bij Vocal Essence Center
(Mr. Probz, the Voice of Holland, team Armin van Buuren).
Pauline de Wilde: actrice, presentatrice RTL Z en dagvoorzitter.
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INSCHRIJVEN EN AANMELDINGSFORMULIER 
 
U kunt zich op drie manieren aanmelden: 

1.  print de brochure en vul het aanmeldformulier in,
 overhandig het persoonlijk aan een van onze trainers.
 
2.  Incompany spreekshow of training t.a.v. ontwikkeling 
 van talent en persoonlijk leiderschap nodig? Bel ons via 
 W 073 522 5656 of mail ons via info@innerspective.nl

3.  Scan de QR code en meld je direct aan.
 (De QR code vindt u onderaan deze pagina).

JA, ik meld me aan voor de SLiM! show op: 

o 29 juni 2017 Eindhoven  o 26 oktober 2017 Eindhoven 

Bedrijf

Naam  

Achternaam

Functie

Postadres 

Postcode 

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

PO nummer

Datum

Handtekening

TIJD

De SLiM! show start om 19.00 uur 
en eindigt om 21.00 uur.

Incompany trajecten
Kiest u voor de SLiM! show als 

incompany? We stemmen het event dan specifiek 
af op uw organisatie. In overleg worden

doelstellingen en data bepaald. We kunnen de 
SLiM! show verder borgen, door aanvullende 

trainingen incompany te verzorgen. Neem voor 
inhoudelijke informatie vrijblijvend contact op 

met Wout Plevier - W 073 522 5656
 of stuur een e-mail naar 

planning@innerspective.nl

Wat gebeurt er na uw aanmelding?
U ontvangt na aanmelding voor de SLiM! 
show een bevestiging via de e-mail. Het 

welkomstbericht bevat alle gegevens over het 
event, de locaties en het programma. Ook wordt 
u aangemeld in ons online learning systeem om 
u voor te bereiden, uzelf te inspireren met leuke 
artikelen en films. Onze financiële administratie 
zendt u een factuur die voor aanvang van het 

event betaalt dient te zijn.

Verhinderd? 
U kunt zich tot 21 dagen voor de bijeenkomst 
kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 21 
dagen voor aanvang van het event bent u het 
gehele bedrag verschuldigd. U kunt u echter 

door een collega laten vervangen. 

Uw investering 
Uw investering voor dit exclusieve event 

€ 147 - € 197 per persoon
(excl. 21% btw en excl. reserveringskosten)

Dit bedrag is inclusief materiaal, online learning 
systeem en catering.

Certificaat 
Bij een bijzonder event behoort een bijzondere 
herinnering. Als u het event met succes hebt 

gevolgd, ontvangt u het certificaat van deelname. 

Gegevensregistratie 
Uw gegevens worden door ons geregistreerd en 
gebruikt om u op de hoogte te houden van onze 
events. Mochten uw gegevens niet correct zijn of 
wenst u dat uw gegevens niet gebruikt worden 

voor deze doeleinden, dan verzoeken we 
u dit aan ons door te geven via 

planning@innerspective.nl

Algemene voorwaarden 
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing. Deze zijn 

gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven, onder 
nummer 11053779. De algemene voorwaarden 

zijn te downloaden op onze website 
www.slim.training 

en worden op verzoek per e-mail aan 
u toegezonden.
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