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WIE IS WOUT PLEVIER?
Wout heeft inmiddels 64.500 mensen getraind en gecoacht in Inspirerend Leiderschap,
Teamsucces, Persoonlijke Effectiviteit en Snellezen. Vanaf 2003 heeft hij zich
gespecialiseerd in accellerated learning technieken: snellezen, geheugentraining en
mindmappen. Hij volgde persoonlijk lessen bij Sean Adams, Paul Scheele, Kevin
Trudeau, Dominique O,Brien en Richard Sutz. Met laatstgenoemde voerde hij een
evidence based onderzoek onder 20.000 van hun klanten uit naar de effecten van
visueel leren. Zijn Breinprincipes zijn afkomstig uit dit onderzoek en vormen de
basis voor een nieuwe methode en filosofie om breinvriendelijk te leren met hoger
rendement: multi-zintuigelijk en breinvriendelijk leren.
In 2012 schreef Wout Plevier in samenwerking met Psychologie Magazine een boek
hierover: “Win tijd door Snellezen”. Hij kreeg diverse succesvolle recensies
en interviews in Metro, Spits, Psychologie Magazine, Editie NL en bij RTL4. Hij helpt
daarmee managers en kenniswerkers om breinvriendelijk te leren en werken. Zijn
motto: “u gebruikt uw brein maar voor een klein gedeelte. Ik leer u om blijvend meer
Brainpower te activeren!”
In 2016 verschijnt het boek en de gelijknamige training SLiM!
SLiM! helpt professionals om de persoonlijke grip op hun werk en leven terug te
nemen. Men wordt meer zelfbewust van wat werkelijk belangrijk is, neemt de juiste
beslissingen en werkt met minder stress en meer plezier. Ook helpt SLiM! om de
talenten in de organisatie in zicht te krijgen en te activeren.
De trainingen, of entertrainingen zoals Wout ze noemt, zijn innovatief,
inspirerend en verhogen meetbaar de toegevoegde waarde van u, van managers en
van teams naar hun belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, directie en
naar uzelf. Thema’s als leiderschap, teamsucces, persoonlijke effectiviteit, coaching en
snellezen worden op een praktische manier getraind.
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Ente rt raining:
inno vatief, insp ire rend
en ve rhog en meetbaar
de toeg evoegde waarde

Wat leert u?

Na het volgen van deze unieke, eendaagse workshop heeft u een beter inzicht gekregen hoe uw brein
werkt. Dat levert u de volgende voordelen op: herwonnen inspiratie, optimalisatie van uw persoonlijke
effectiviteit, duidelijk inzicht in uw talenten, verbetering van uw communicatievaardigheden, krachtig
in persoonlijk leiderschap, verbetering van uw beïnvloedingsvaardigheden naar uw omgeving, meer
controle over uw denken en handelen, meer plezier en minder stress, betere samenwerking, duidelijkere
koers en meer onderlinge verbinding, begrip en draagvlak.

U bereikt de volgende resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U herwint aan inspiratie.
U verbetert uw onderlinge en persoonlijke communicatievaardigheden.
U ontdekt uw ultieme talent en schakelt hiervoor uw bezieling weer aan.
U wordt krachtiger in uw persoonlijke presentatie.
U leert uw omgeving positief te beïnvloeden.
U krijgt meer controle over uw denken en handelen!
U ervaart meer plezier en heeft minder negatieve stress.
U leert beter samen te werken.
U ontwikkelt een duidelijke koers voor uzelf, uw team en uw organisatie.
U raakt meer onderling verbonden, krijgt begrip voor elkaar en leert draagvlak te creëren.
De Performance van u, uw team richting stakeholders verbetert significant.

Open inschrijving

Kosten

€ 197,- per persoon

(inclusief de kosten van
arrangement en trainingsmateriaal).
De kosten zijn excl. BTW.

Duur

De spreekshow duurt drie uur maar kan ook worden aangepast naar een sprekerssessie van 1-2 uur
of naar een vertaling in de rol van dagvoorzitter. De spreekshow wordt extra ondersteund door een
online learning systeem. Op verzoek nemen er meerdere entertrainers deel: Mayta Braun (trainer/
spreker/ coach), Robin van Beek (Vocal Coach The Voice of Holland/ Mr. Probz), Pauline van Aken
(Presentatrice Hart van Nederland, Presentatie-Coach), Pauline de Wilde (Presentatrice RTL Z, Keynote
Spreekster, actrice).
Incompany: kosten op aanvraag. Uw investering is afhankelijk van uw wensen, uw ambitieniveau
en het aantal deelnemers. We maken een keurige offerte op maat van uw wensen en behoeften.

De training is bedoeld voor managers die al eerder een managementtraining hebben gevolgd en
toe zijn aan de volgende stap richting coachen en verbindend leiderschap.

Wat leert u?

Via deze training ontwikkelt u daadkracht en efficiëntie en doet u inspiratie op om uzelf meer
te ontspannen en tegelijkertijd krachtiger te manifesteren. U verbetert uw vitaliteit en vergroot
uw zelfvertrouwen en eigenwaarde. U leert de basisprincipes van werkelijk communiceren en
coachen en daarmee ontwikkelt u het vermogen meer uit uzelf en uw medewerkers te halen.

U bereikt de volgende resultaten
•
•
•
•
•
•
•

U brengt uw leiderschap naar een hoger niveau.
U weet hoe u medewerkers intrinsiek kunt motiveren.
U hebt meer inzicht in uw persoonlijke leiderschap.
U bent zich meer bewust van het effect van uw stijl van leiding geven op uw medewerkers.
U draagt actief een inspirerende visie uit.
U kunt uw medewerkers inspireren en empoweren.
U heeft een gezonde balans tussen rationele en emotionele intelligentie bij het aansturen
van uw medewerkers.

Uitgangspunten

We gaan uit van het feit dat menselijk gedrag variabel is: mensen die goed in hun vel zitten,
presteren het beste. Dit betekent dat een goede balans tussen body en mind (emotionele
intelligentie) essentieel is. In dit programma zitten de kernstrategieën en technieken van de
leiders die succesvol zijn en een outstanding niveau bereikt hebben. Persoonlijke ontwikkeling
vergt moed en vertrouwen in uzelf en de trainers (verwijding van de comfortzone). Hiervoor is
uw motivatie, bezieling en commitment noodzakelijk om te zorgen dat u geleerde vaardigheden
toepast in uw praktijk. Het uiteindelijke doel is ‘alignement’: alles in u werkt synergetisch samen
om optimaal uw doelen te bereiken.

Uitgangspunten

Het is een intense ‘entertrainment’ programma met live muziek, beeld, praktische inzichten, direct
toepasbare vaardigheden en zinvolle opdrachten. De basis is het boek SLiM!, die uw denken en
handelen direct verklaren. Leer hoe uw brein werkt en u kunt uw denken en handelen en dat van
anderen positief beïnvloeden. De SLiM! show brengt het enthousiasme en plezier weer terug in uw
organisatie.

Voor wie is deze training bedoeld?

Open inschrijving

Kosten

Duur

€ 3495,- per persoon

Inspirerend leiderschap duurt 7 dagen en wordt in 1 blok van 1 dag en 2 blokken van
3 dagen gegeven. De training wordt in de ochtend, middag en avond gegeven.
De groeiperiode beslaat een periode van 2 maanden. Vooraf, tijdens en na de training wordt u
ondersteund met persoonlijke coaching om uw kwaliteiten te ontwikkelen. Deze training wordt
extra ondersteund door een online learning systeem.

De kosten zijn excl. BTW.

Incompany: kosten op aanvraag. Uw investering is afhankelijk van uw wensen, uw ambitieniveau
en het aantal deelnemers. We maken een keurige offerte op maat van uw wensen en behoeften.

(exclusief de kosten van het
arrangement à € 54,50 per dag).
Trainingsmateriaal € 50,-.

Training 2

Deze spreekshow is ideaal als kick-off van een veranderingstraject, talentontwikkelingsprogramma,
een verkoopjaar of een event waar inspiratie nodig is. De SLiM! show is ontworpen voor 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- en overheidsorganisaties. U
kunt deelnemen aan de show door (een) ticket(s) te kopen voor de show in het Theater of u kunt de
Show incompany bij ons bestellen. Directieleden, managementteams, projectverantwoordelijken,
ondernemers, professionals en salesteams namen al eerder deel.

INSPIREREND
LEIDERSCHAP

SLiM!
TRAINING

Training 1

Voor wie is deze training bedoeld?

Wat leert u?

Teamsucces is een programma om een manager te leren focussen op een duurzame filosofie, juiste inzet
van talenten, open communicatie en optimale samenwerking waardoor performance en resultaten in
het team meetbaar verbeteren.

Kosten

€ 2347,- per persoon

(exclusief de kosten van het
arrangement à € 54,50 per dag).
Trainingsmateriaal € 50,-.
De kosten zijn excl. BTW.

Duur

De training duurt vierenhalve dag: één blok van vijf dagdelen (inclusief overnachting) en twee
terugkomdagen. De groeiperiode beslaat een periode van twee maanden. Aanvullend kunt u kiezen
voor team- of persoonlijke coaching. U kunt hierbij een coaching strippenkaart afnemen. We bieden
deze vorm ook aan als teamtraining voor de manager samen met zijn team. Deze training wordt extra
ondersteund door een online learning systeem.
Incompany: kosten op aanvraag. Uw investering is afhankelijk van uw wensen, uw ambitieniveau
en het aantal deelnemers. We maken een keurige offerte op maat van uw wensen en behoeften.

Topcoach is een programma om managers en teams proactief tot een goede samenwerking,
performance en resultaten te laten komen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgangspunten

Open inschrijving

Wat leert u?

•

U kent de pijlers van een succesvol team.
U weet hoe u de verschillende teamrollen kunt verdelen en inzetten naar talent.
U kunt de juiste leiderschapsstijl laten zien om het beste uit het team te halen.
U heeft een nulpunt zodat u weet hoe uw team er voor staat en waar men zich kan ontwikkelen.
U heeft een duidelijke visie, strategie en koers om eensgezind resultaat te halen.
U heeft inzicht in de individuele competenties en ontwikkelpunten bezien vanuit de toekomstige visie.
U heeft een duidelijke coach opzet om uw team en de individuele teamleden te kunnen begeleiden.
Het team heeft een duidelijke set met gedragsnormen om optimaal samen te werken.
De communicatie, sfeer en samenwerking wordt open en transparant.
Teamleden komen afspraken 100% na.
U verbetert significant de performance en resultaten.

Een topteam ontstaat door heldere doelen, een duidelijke cultuur, inzicht in wederzijdse sterkten en
zwakten van individuen binnen het team en positieve, actiegerichte communicatie. We ontwikkelen
teams via het stappenmodel van Quinn. Het team leert om een duurzame filosofie te ontwerpen en te
omarmen. Op basis van deze toekomstvisie voeren we een nulmeting uit om te kijken waar het team
staat in zijn ontwikkeling en hoe de individuele medewerker ervoor staat qua aanwezige competenties
om invulling te geven aan deze visie. Door eerst te sturen op individuele coaching komt elke medewerker in beweging. Daardoor kun je met het team afspraken maken over gedragsregels en werken
aan open communicatie en verbetering van de samenwerking. Door 3 maanden lang de afspraken te
monitoren en bij te sturen, komt het team in de juiste flow en kan men doelgericht komen tot een top
performance en resultaten.

De training is speciaal bedoeld voor managers die een grote stap richting coachend leiderschap
willen maken en een allround coaching profiel willen ontwikkelen of professionals die de beste
technieken willen leren om anderen te coachen richting outstanding niveau.

U bereikt de volgende resultaten

U bereikt de volgende resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor wie is deze training bedoeld?

U ontwikkelt de beste coaching vaardigheden om medewerkers of werkende professionals
richting outstanding niveau te coachen.
U kunt meerdere gespreksmodellen succesvol gebruiken.
U beheerst het fasegewijs opbouwen van uw coaching gesprek.
U weet hoe u succesvol een coaching traject of –opzet implementeert en uitvoert.
U beheerst de belangrijkste interventietechnieken om succesvol om te gaan met emoties.
U ontwikkelt en reflecteert uw eigen competenties en kan dit ook goed toepassen bij
uw coaches.
U voert minimaal 16 coaching gesprekken in uw werkpraktijk om succesvol te zijn als
Topcoach.
U weet hoe u groepsdynamica kan toepassen bij groep coaching en herkent de effecten
van beïnvloeding van de groep naar u en van u naar de groep.
U beheerst diverse NLP technieken en kan verschillende werkvormen inzetten om
resultaatgericht succesvol te coachen.

Uitgangspunten

Managers leren de beste coachingstechnieken aan om individuele medewerkers en teams
proactief te ontwikkelen. Hierdoor komt de bezieling voor werken in de organisatie terug,
worden talenten benut en bereikt men samen een goede performance en top resultaten.
Open inschrijving

Kosten

€ 2797,- per persoon

(exclusief de kosten van het
arrangement à € 54,50 per dag).
Trainingsmateriaal € 50,-.
De kosten zijn excl. BTW.

Duur

Topcoach is een programma van 2 maanden, waarin u een diepgaande training krijgt om
succesvol medewerkers en teams resultaatgericht te coachen. De training duurt 4 dagen. U volgt
vier blokken van twee dagdelen. U wordt via ons online learning systeem begeleid met actieve
opdrachten. In het programma leert u niet alleen de ins en outs van coachen, zodat u een echte
topcoach wordt, maar u gaat ook 100 dagen aan de slag om daadwerkelijk uw team en medewerkers tot meetbare verbetering van performance en resultaten te laten komen! Deze training
wordt extra ondersteund door een online learning systeem.
Incompany: kosten op aanvraag. Uw investering is afhankelijk van uw wensen, uw ambitieniveau
en het aantal deelnemers. We maken een keurige offerte op maat van uw wensen en behoeften.

Training 4

De training is bedoeld voor managers (en hun teams) die de onderlinge samenwerking,
communicatie, werksfeer en performance meetbaar willen verbeteren.

TOP
COACH

TEAM
SUCCES

Training 3

Voor wie is deze training bedoeld?

Kosten

€ 1397,- per persoon

Inbegrepen zijn locatie/catering,
materialen, VIP online learning,
het nieuwe boek Win tijd door
Snellezen en 25 dagen begeleiding
door jouw persoonlijke coach op
productiviteitsdoelen en doelen
t.a.v. informatieverwerking.
De kosten zijn excl. BTW.

Wat leert u?

Win tijd door snellezen is een methodische training die u leert snellezen, uw geheugen beter leert
gebruiken, beter leert focussen en efficiënter leert werken.

U bereikt de volgende resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U leest 3 - 6 keer sneller.
U herinnert op de lange termijn 67% meer van de stof die u gelezen hebt.
Uw leesbegrip stijgt naar 90%.
U bent meer ontspannen.
Uw focus is met factor 3 verbeterd.
Uw leervaardigheden zijn drastisch toegenomen.
U bespaart tijd en werkt veel efficiënter.
Uw analysevaardigheden verbeteren significant.
U structureert informatie in uw brein op een veel efficiëntere manier.
U doet verse inspiratie op.
U verwerkt informatie die u leest veel doelmatiger.
Uw algehele productiviteit gaat met factor 3 omhoog.

Voor wie is deze training bedoeld?

De hedendaagse maatschappij vraagt veel van leidinggevenden en hun medewerkers. Zij zoeken de balans
tussen werk en privé. De scheidslijn wordt mede door het ‘nieuwe werken’ steeds dunner. Dat merken we
op ons werk, maar ook thuis. En dat geeft stress! Omdat stress een directe relatie heeft met het gedrag en de
prestaties van medewerkers, is er ook een samenhang te benoemen tussen stress en de resultaten van de
organisatie, zoals de hoogte van het ziekteverzuim, dalende productiviteit, de faal- en foutkosten en de klanten medewerkerstevredenheid.

Wat leert u?

U leert uw repertoire aan coachvaardigheden te vergroten, stress bespreekbaar te maken en effectief om
te gaan met emoties en weerstand. U vermindert pro actief uw stress door inzicht in de werking van uw
brein bij stress, vaardigheden die stress verminderen (mindfullness, beweging, voeding en ademhaling),
communicatievaardig-heden die u kunt gebruiken om stress voor uzelf en anderen inzichtelijk te maken.
Ook ontvangt u handige tools waarmee u een plan van aanpak kunt ontwikkelen om stress in uw organisatie,
team of afdeling aan te pakken en op te lossen. U leert te sturen op bezieling, goede onderlinge sociale relaties,
positiviteit in denken en handelen en voldoende rustmomenten. Een persoonlijke aanpak die voor u en uw
team daadwerkelijk werkt. Tijdens de training maakt u een begin met dit plan van aanpak. Tussen de eerste
twee trainingsdagen en derde, werkt u dit plan verder uit. Op de derde dag van de training presenteert u
uw plan en ontvangt u feedback van de andere deelnemer en de trainers. We meten de voortgang in uw
doelstellingen voor, tijdens en na de training.

U bereikt de volgende resultaten

Uitgangspunten

Door snellezen leert u: met meer ontspanning, betere focus en hogere efficiency werken. U wint
hierdoor veel tijd, u kunt rustig aandacht schenken aan dingen die voor u belangrijk zijn, u bent
meer ontspannen en straalt dit ook uit op de mensen in uw omgeving.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duur

Uitgangspunten

De leerperiode bedraagt 25 dagen. U volgt 2 trainingsdagen en u wordt via ons online learning
systeem en uw persoonlijke leescoach ondersteund. Deze training wordt extra ondersteund door
een online learning systeem.
Incompany: kosten op aanvraag. Uw investering is afhankelijk van uw wensen, uw ambitieniveau
en het aantal deelnemers. We maken een keurige offerte op maat van uw wensen en behoeften.

Open inschrijving

Kosten

€ 1997,- per persoon

Materialen: werkboek, online
learning VIP systeem: € 57,Verblijf en Arrangementkosten
Bilderberg Oosterbeek: € 297,- .
De kosten zijn excl. BTW.

Uw tijd beter plannen en uw doelen realiseren zonder stress.
Een balans houden tussen werk en privé.
Effectief omgaan met uw tijd zodat u uw doelstellingen haalt binnen de deadline .
U weet zich te ontspannen op het werk waardoor u beter gaat presteren.
Uw eigen stress, die van uw collega’s en / of medewerkers op een goede manier bespreekbaar te maken.
Effectief en op een menselijke manier reageren op emoties en weerstand.
Op een praktische en doelgerichte manier managen van stress in uw organisatie, team of afdeling.
U wordt een leider die gezondheidsmanagement duurzaam invoert en navolgt.
Er ontstaat een meer positief werkklimaat waardoor performance, plezier, samenwerking en resultaten
meetbaar verbeteren.

Gezonde en ontspannen medewerkers die effectief omgaan met hun tijd werken productiever en zijn meer in
verbinding met uw organisatie. Een organisatie waarin leiders door coachend en verbindend leiderschap een
positief werkomgevingsklimaat creëren, hebben substantieel minder stress, een veel lager ziekteverzuim, meer
positiviteit, open communicatie, beter onderlinge samenwerking en meetbaar veel betere performance en
hogere resultaten. Werknemers hun gevoel over de organisatie wordt voor 85% bepaald door de leiders in de
organisatie.

Duur

2 blokken, 1 van tweeënhalve dag aaneensluitend en een terugkomdag na 4 weken. Deze training wordt
extra ondersteund door een online learning systeem.
Incompany: kosten op aanvraag. Uw investering is afhankelijk van uw wensen, uw ambitieniveau
en het aantal deelnemers. We maken een keurige offerte op maat van uw wensen en behoeften.

Training 6

Deze training is specifiek ontworpen voor managers, projectleiders en werkende professionals die
voor hun werk veel dienen te lezen en de controle terug willen over tijd, energie, plezier,
doelgerichtheid en kwaliteit van output.

THE
CHALLENGE

Training 5

SNELLEZEN VOOR
PROFESSIONALS
Open inschrijving

Voor wie is deze training bedoeld?

Wat leert u?

In de Masterclass zetten we gericht stappen om u in actie te zetten en te houden. U leert de beste technieken uit
NLP, Doelbepaling, BrainTrainer, Persoonlijke Effectiviteit en Vitaliteit. U loopt met een doelgericht stappenplan
de deur uit. U kunt dan uw leven vormgeven rondom deze nieuwe routine.

U bereikt de volgende resultaten
•
•
•
•
•
•

U heeft uw koers ontdekt en geleerd en gaat deze overtuigend en doeltreffend volgen.
U staat krachtige in het leven en uw zelfvertrouwen is vergroot
U bent bewust van uw manier van communiceren.
U heeft meer impact op uw omgeving en weet hen en uzelf positief te beïnvloeden?
U behoudt uw focus om die dingen te doen die werkelijk belangrijk voor u zijn?
U heeft uw overtuigingen en patronen ontdekt en weet deze te overwinnen of te gebruiken!

Uitgangspunten

De training Persoonlijke Effectiviteit is nog nooit zo hard nodig geweest als nu. Veel mensen zijn gestrest. Men
zoek naar koers en continue aanpassen kost mensen veel energie. Men slaapt elk jaar minder door de komst van
smartphones en tablets en is daardoor significant minder vitaal. Vitaliteit heeft u nodig om elke dag tot een goede
performance te komen. Uw succes wordt bepaald door uw mate van persoonlijke effectiviteit t.a.v.:
1.
Uw omgang met emoties.
2.
De kwaliteit van uw gedachten.
3.
Het gedrag dat u vertoont.
4.
Uw consistentie om gefocust de juiste strategie te volgen.
Veel mensen staan echter onder druk. Alles gaat sneller en men moet in staat zijn om flexibel te zijn en snel de
juiste beslissingen te nemen. Mensen zijn echter vaak moe, gestrest, overladen en zijn in veel gevallen contact met
zichzelf verloren.
In de training Persoonlijke Effectiviteit herstellen we de vitaliteit, focussen we op de juiste koers, schakelen we
de juiste talenten en bezieling weer aan, creëren we voldoende rust en herstelmomenten, hervinden we weer de
positiviteit in denken en handelen en zetten we effectief stappen naar belangrijke doelen die er toe doen!
Open inschrijving

Kosten

€ 2197,- per persoon

(exclusief de kosten van het
arrangement à € 54,50 per dag).
Trainingsmateriaal € 50,-.
De kosten zijn excl. BTW.

Duur

4 dagen, afhankelijk van uw wensen en ambities.
Incompany: kosten op aanvraag. Uw investering is afhankelijk van uw wensen, uw ambitieniveau
en het aantal deelnemers. We maken een keurige offerte op maat van uw wensen en behoeften.

Borging Training en Spreekshows
Ik vind het belangrijk om de resultaten uit de trainingen, coachingsessies en spreekshows te borgen. Dit zijn elementen
die we inzetten om deelnemers voor te bereiden, tijdens het ontwikkeltraject in de ‘loop’ van leren te houden en
naderhand de resultaten te borgen.
Vanuit het menselijk brein bezien is de ideale leerperiode 40 dagen. Door goed te focussen, elke dag stapjes vooruit te
zetten, te evalueren wat het effect daarvan is op uzelf en uw omgeving en bij te sturen waar nodig, stijgt de kans significant
dat u nieuw gedrag aanleert en dat dit ook beklijft.
Het uitgangspunt is de visie en strategie van uw organisatie. Vervolgens bekijken we welk ‘profiel’ als werknemer de
beste match geeft. Op basis daarvan stellen we ontwikkeldoelen op en bouwen we het programma concreet op maat.
We focussen op ontwikkelen van talenten die dicht bij de persoon liggen. Ook zoeken we naar mogelijkheden om
valkuilen te overbruggen. Op individueel niveau ontwikkelen deelnemers zich. We brengen dit via een vierpuntsmeting
in kaart. Tussentijds voeren we gesprekken met u als opdrachtgever. We evalueren elke stap en het opgeleverde resultaat
en sturen samen met u bij waar nodig is. We adviseren u op maat welke elementen ingezet kunnen worden om de training
te borgen. Aan het einde van het traject vieren we samen het succes. Na 6 maanden doen we nog een keer een meting om
te kijken of de deelnemer nog extra aandacht nodig heeft. We sturen vervolgens op basis daarvan extra inspiratieelementen toe. Hierdoor wordt een training een belevenis die inspirerend is en ècht tot goede resultaten leidt. Altijd op
maat, altijd persoonlijk en altijd meetbaar. We geven u een garantie op succes.

Persoonlijk
gesprek

Offerte op
maat

Kick Off traject

Nulmeting
SLiM! test 1

Opstellen
PVA

Communicatie
deelnemers

Activatie
online learning
systeem

Start
coaching

Meting
SLiM! test 2

Tussenevaluatie

Start
Training

Intervisie

Tussentijds
webinar

Meting
SLiM! test 3

Successen
vieren in
eindpresentatie

Evaluatie 3
Overdracht
borging element

Na 6 maanden
eindmeeting 4

Nasturen
inspiratie
elementen
SLiM!

Training 8

Voor mensen die meer uit zichzelf en hun omgeving willen halen.

BORGING TRAINING
EN SPREEKSHOWS

PERSOONLIJKE
EFFECTIVITEIT

Training 7

Voor wie is deze training bedoeld?

BORGING VAN RESULTATEN
We borgen de resultaten door:
1.
2.
3.
4.
5.

Persoonlijk contact over de voortgang van doelen.
Professionele intake.
Gebruik van assessments, tussenmetingen en eindmetingen.
Gekwalificeerde testen VIP 24 en Quinn via vierpuntsmeting
om competenties te meten.
Professionele online learning te gebruiken.

We maken graag een offerte op maat
van uw wensen en behoeften.

CONTACT
Heeft u hulp nodig om te bepalen welke van deze cursussen het beste bij u past?
Bent u op zoek naar een incompany training op maat?
Wij helpen u graag hierbij. Vraag een gesprek met ons aan waarin we u begeleiden
om helder te krijgen wat u precies in uw situatie nodig heeft. Dit gesprek is geheel
vrijblijvend, het verplicht u tot niets.

WOUT PLEVIER | 073 52 2 5656 | 06 418 419 75 | INFO@WOUTPLEVIER.NL | WOUTPLEVIER.NL

