ONZE VISIE

W O H S

MULTIZINTUIGELIJKE
ENTERTRAINMENT
OVER TALENT,
BEZIELING EN GOED
SAMENWERKEN.

De SLiM! show biedt
werkende professionals,
teams en organisaties
inspiratie om op de juiste
manier om te gaan met
talent, organisatieontwikkeling, (samen)werken
vanuit bezieling, om van
daaruit te komen tot veel
betere resultaten: minder
stress, meer rust, hogere
productiviteit, betere
aanwending van talent en
meer plezier.

!MILS

De maatschappij gaat steeds
sneller. De druk op werken
neemt toe. De huidige mens
vraagt zich af: "Waar ben IK?"
-"Zie mij staan" - "Men zei dat
ik alles kon worden, alles kon
zijn. Waarom voelt dit nu aan
als opgelegde dwang?" - "We
raken meer en meer verstrikt
in de door onszelf opgelegde
structuren. Ik kijk om me
heen en zie enkel meer
mensen die de balans en
controle kwijt zijn en gestrest
werken en leven" TRENDREDE 2018

www.woutplevier.nl
info@woutplevier.nl
073 522 5656

WAT
KLANTEN
ZEGGEN
OVER SLIM!

WAT DOEN WIJ?
We verzorgen op maat van
uw wensen een show van
1,5 - 2 uur over energiek
werken, bezieling, talent,
talent-ontwikkeling en
optimaal samenwerken.
ONS PROGRAMMA

Wat bepaalt vitaliteit?
Hoe werken energie en
emoties praktisch?
De 5 levensvragen
Talent in beeld
Hoe werkt bezieling?
De 6 pijlers van optimale
samenwerking
Hoe komt u samen tot
topprestaties?
Concreet actieplan

DE SLIM! SHOW BEVAT:

Een persoonlijk intakegesprek
Ontwerp op maat van uw
wensen
Een voorbereidingsfase
Een professionele show met
licht, geluid en SLiM! crew
Een borgingsfase
Optioneel het SLiM! boek
Persoonlijk advies voor
praktische opvolging.
Prijs op aanvraag: €3500 - €8997
incl. BTW, Crew en Materialen.

ONZE MISSIE
Voor 2020 hebben wij 100.000 mensen
geïnspireerd om succesvol op hun nr. 1
talent, bezield samen te werken. We helpen
organisaties hoe ze talent aan zich kunnen
binden en succesvol de duurzame
inzetbaarheid en productiviteit van
medewerkers in de organisatie kunnen
verbeteren.

"Inspirerend"
"Ons team is nog nooit zo
zichtbaar en voelbaar een
team geweest" - Comprix
"Het effect van de SLiM! show
was onder onze klanten nog
weken voelbaar" -Nimeto
"Perfecte verzorging op een
persoonlijke manier en zeer
professioneel" - VakMedianet
9,1 gemiddelde score
Springest 2017 -2018

