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Een oprecht persoonlijke benadering wordt

Voor wie is de SLiM! training bedoeld?

steeds belangrijker |

De sLim! training richt zich op werkende

Een oprecht persoonlijke benadering wordt

professionals, ondernemers of managers, die in een

steeds belangrijker | Echtheid, wederkerigheid,

drukke veeleisende omgeving werken.

een persoonlijke benadering, sympathie,
duurzaamheid en werkelijke interesse in
anderen zijn belangrijk. Dat wist u natuurlijk al
vanuit uw eigen privé- en werksituatie.
Steeds meer mensen en organisaties realiseren
zich, dat als je energiek vitaal bent en in je werk
je talent volledig kunt ontplooien, dat dit
enorm bevorderlijk is voor de performance en
resultaten.. Dit vergt een SLiM! mind-set: wees
sympathiek, luisterend, inlevend en
(e)mpoweren naar uzelf en uw omgeving.

U staat regelmatig onder druk en ervaart stress..
U denkt geregeld "is dit het nou?"
U weet dat er meer in u, zit maar het komt er
niet uit.
U mist op dit moment helderheid over uw
koers en wat u graag wilt bereiken.
U wilt graag vrij leven zonder balast uit het
verleden maar u loopt tegen 'oude' patronen
aan en het lukt u niet om daar van los te
komen.
U wordt overladen in informatie en ervaart een
te hoge takenlast.
U wilt geen trucjes leren maar een eigen
routine vormen, die ècht langdurig voor u
werkt.
Dan is de SLiM! Training ècht iets voor u!
Leer hoe u effectiever en met meer plezier kunt
leven en werken.
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Bent u toe aan een nieuw niveau van werken?
Voor veel professionals betekent werken ook ècht
HEEL hard werken, Er komt veel informatie op u
af. De takenlast en tijdsdruk is vaak hoog. Dit geeft
stress, weinig voldoening.en soms verdwijnt
hierdoor de zingeving van werk. De SLiM! training
is erop gericht om u daarbij te helpen. Het helpt u
om de juiste beslissingen te nemen, rustiger te
werken, terwijl uw productiviteit en werkplezier
toenemen. Dit bespaart u tijd. Hierdoor kunt u uw
werk zo inrichten, dat u zich nog meer kunt
focussen op de werkelijk belangrijke dingen.

De SLiM! Training leert u:
Hoe u de juiste werkroutine ontwerpt, zonder
gebruik van ingewikkelde methoden.
Hoe u persoonlijk in elkaar steekt qua
persoonlijkheid, bezieling, talenten, drijfveren en
waarden, zodat u gemakkelijker de juiste
beslissingen kunt nemen en focus behoudt..
Uw stress-uiting te herkennen en hier adequaat
op te anticiperen, zodat u ontspannen blijft..
Hoe u bezieling en talent 100% aan kunt
schakelen, zodat u productief met plezier,
voldoening en zingeving werkt.
Hoe u nieuwe vaardigheden op de snelste
manier succesvol kunt aanleren, zodat u flexibel
kunt anticiperen op veranderingen.
Hoe u uw energieniveau op 100% krijgt, zodat u
de uitdagingen van alledag ook aankunt.

De SLiM! Training bestaat uit 7 modules
Hoe u bezieling aanschakelt en sensitief
wordt op energiegevers en -vreters, door
meer te leven vanuit uw interne kompas.
Hoe u de juiste focus ontwikkelt om
daadkrachtig de juiste beslissingen te
nemen en de focus te houden op de
belangrijke urgente en belangrijk niet
urgente zaken en hoe u uw talenten 100%
inzet om uw doelen te bereiken.
Hoe u elke dag vrij kunt leven en werken
door uzelf los te maken van 'oude'
belemmerende patronen en hoe door
transformationeel taalgebruik zichzelf en
anderen positief kunt beïnvloeden.
Hoe u uw stresstype kunt herkennen en
daar adequaat op kunt anticiperen, zodat
u ontspannen kunt blijven werken.
Hoe u 100% energiek kunt worden, door
de vijf fundamentele stappen van vitaliteit
te volgen.
Hoe u versneld een nieuwe vaardigheid
aan kunt leren, door inzicht in
leertechnieken, zodat u snel kunt
anticiperen op veranderingen.
Hoe u vanuit een persoonlijke missie uw
persoonlijke routine voor succes kunt

WAT ZEGT EEN
DEELNEMER OVER DE
SLIM! TRAINING?

vormgeven en navolgen.
Wat levert dit u aan resultaten op?
U komt weer op tijd thuis en vindt betere
balans werk/ privé.

IN DE SLIM! TRAINING HEB
IK GELEERD MEER VANUIT
MIJN HOGERE DOEL
BESLISSINGEN TE NEMEN.
DE IMPACT IS GROTER. IK
KRIJG DE JUISTE DINGEN
GEDAAN OP EEN VEEL
EFFICIËNTERE MANIER EN
WERK VOLGENS MIJN
OMGEVING ZICHTBAAR
MET VEEL MEER PASSIE.

U komt eindelijk toe aan uw werkelijk
belangrijke taken.
U werkt met meer bezieling en meer op
uw talent .
U ontwikkelt een sterkere visie over uw
persoonlijke koers.
U krijgt meer zelfvertrouwen en wordt
daadkrachtig.
U werkt meer ontspannen en bent veel
vitaler. U heeft hierdoor rust en overzicht.
U werkt efficiënter en met plezier.
Uw productiviteit neemt toe en de
resultaten worden beter van kwaliteit.
U raakt weer geïnspireerd en beïnvloedt
anderen positief.

SLIM!
QUOTE
Door de kracht van een echte beslissing te
omarmen, elimineer je, in een fractie van
een seconde, elk excuus dat je in de weg
staat, om een positieve verandering in je
leven in te zetten, op gebieden die werkelijk
belangrijk voor je zijn.
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Over Wout Plevier

Hoe is de SLiM! training opgebouwd?

Wout Plevier is een toonaangevende trainer in

Voorafgaand aan de training wordt u

persoonlijke effectiviteit in Nederland. Hij heeft

aangemeld in ons online learning systeem SLiM!

afgelopen jaren duizenden mensen geholpen om

U vult een VIP24 profileringscan in. Ook bepaalt

met meer efficiëncy, gemak en plezier, te leven en

u uw leerdoelstellingen. Daarnaast bereidt u de

werken.

eerste 3 (van 7) modules online voor. Door
duidelijke video's krijgt u inzicht in de filosofie

"Ik merkte zelf dat de maatschappij steeds sneller

achter SLiM! Uw trainer voert een persoonlijke

ging en dat technieken uit het verleden niet meer

intake met u uit,, waarin uw startpunt wordt

werkten. Ik heb toen besloten te onderzoeken wat

vormgegeven en uw doelstellingen concreet

wèl en wat niet werkt".

worden gemaakt.
Vervolgens leert u in een 3-daagse training de

"Ik kwam erachter dat veel van mijn klanten

vaardigheden aan om SLiM! te kunnen leven en

hetzelfde meemaakten en daarbovenop ook nog

werken. Uitgangspunt van SLiM! is leren door te

eens niet assertief waren en negatief beïnvloed

doen, ervaren, beleven. Geen oeverloze theorie

werden. Enerzijds door hun omgeving en

maar direct aan de slag is het motto. Stap voor

anderzijds door 'oude' patronen in zichzelf.

stap bouwt u uw persoonlijke routine op.

Hierdoor leefde men niet vrij en verloor men grip

Tegelijkertijd leert u alle relevante vaardigheden

op het leven".

aan om de juiste mind-set te ontwikkelen.
Tijdens de training wordt u ondersteund door:

Door meer van binnen naar buiten te gaan leven

online learning, peer-to-peer coaching,

en belemmeringen op te ruimen, maak je de weg

interactieve opdrachten, checklists en webinars.

vrij naar een fijne routine. Dat heeft een positief

Na 4 weken volgt een terugkomdag om de

effect op de resultaten die je behaalt. En daar help

successen te vieren, de laatste verdiepingen aan

ik je, samen met mijn team van SLiM! trainers,

te reiken. We meten 4 keer uw voortgang.

graag mee!"

Optioneel kunt u extra persoonlijke coaching
krijgen, om snel en effectief de transfer naar de
praktijksituatie te realiseren.

SLIM!
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Verdere informatie
De SLiM! training wordt gegeven in een
leerperiode van 8 weken.
U heeft optioneel de mogelijkheid om extra
coaching in te kopen. De leerperiode wordt
dan 12 weken.
We werken met 1-2 trainers.
Tussentijds werken we ook actief via voeding,
beweging, ademhaling, energizers aan de
vitaliteit van de deelnemers.
De training wordt begeleidt via online learning,
tussentijdse webinars, peer-to-peer coaching,,
wekelijkse updates via een POP formulier en
optioneel persoonlijke coaching.

INLEVEND,

MOTIVEREND

Wat is de investering?
Er zijn drie pakketten:
SLiM! training basis: inclusief, boek SLiM!, online
learning, 4-daagse training en profileringscan €2397 per deelnemer.
SLiM! training plus: inclusief, boek SLiM!, online
learning, 4-daagse training, profileringscan en
drie persoonlijke coachingsessies van 1,5 uur €2997 per deelnemer.
SLiM! training VIP: inclusief, boek SLiM!, online
learning, 4-daagse training, profileringscan en 12
persoonlijke coachingsessies van 1,5 uur - €4797.
per deelnemer.

De trainingslocatie is Bilderberg Oosterbeek of

Hebt u belangstelling om mee te doen aan de

vergelijkbare locatie in regio Utrecht.

SLiM! Training of bent u geïnteresseerd in een

Vooraf, tijdens, direct na en 6 maanden na de

teamtraining?

training meten we de resultaten en voortgang.

U kunt zich opgeven voor een gesprek met ons. In

We maken gebruik van de VIP24

dit gesprek, dat geheel vrijblijvend is, nemen we

profileringscan om persoonlijke voorkeuren,

uw mogelijkheden en vragen door. We adviseren u

talenten en valkuilen in kaart te brengen.

graag wat SLiM! training voor u kan betekenen.

Na de training volgt een evaluatiegesprek met
u als deelnemer/ opdrachtgever.
Prijzen zijn exclusief BTW en
verblijfkosten. Verblijfkosten bedragen €400.
Er geldt een 100% garantie op succes..

Leef je dromen, werk met bezieling en benut je nr. 1
talent.
Wout Plevier
Team SLiM!
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