
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze focus 
Iedereen kent de individuele burn-out. Een individuele burn-
out kost handenvol geld. Steeds meer mensen werken in 
teams. Wat zal een teamburn-out kosten? Onze focus: het 
aanpakken maar vooral voorkomen van teamburn-outs. Ons 
resultaat: bevlogen teams en medewerkers. Onderzoek wijst 
uit dat energie de sleutel is naar high performance. En dat 
leveren wij! 
 

Eerst zien, dan geloven! 
Het woord energie krijgt al snel het stempel zweverig te zijn. 
Wij bewijzen het tegendeel! Energie van mensen is meetbaar 
en beïnvloedbaar. En onder energie verstaan wij de mentale 
kracht om tot prestaties te komen.  Met de Spectrum 
Energiemeting® maken wij energiewinst en energieverlies 
inzichtelijk, tastbaar. Met het Prismamodel® beïnvloedbaar, 
bestuurbaar. Daarmee zijn we al 14 jaar zeer succesvol. 
Gratis proeven? Dat kan! 
 

Onderwerpen die we vaak meten  
Focus, (team)vergadering, prioriteiten stellen, thuiswerken, 
onze samenwerking, klantgerichtheid, toekomst werk, 
netwerken, financiële situatie, discipline, profileren, balans 
werk-privé, feedback geven & ontvangen, enz. 
  

Het programma 
In onze workshop van 2,0 uur starten wij met een inleiding 
over energie. Wat is dat nou en wat kan je er mee?  Daarna 
meet jij jouw energie op basis van 1 of 2 onderwerpen. Wij 
begeleiden die meting. Na de meting en een korte plenaire 
terugkoppeling nemen we een businesscase met jullie door. 
Dan kunnen jullie je voorstellen hoe zo’n resultaat eruitziet. 
De spiegel van jouw energie biedt aanknopingspunten om 
aan te pakken en/of te benutten. De dag er na kan je er mee 
aan de slag! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor wie? 
Deze workshop is voor iedereen die voor z’n bedrijf of voor 
zichzelf op zoek is naar een meetbare en innovatieve tool om 
in te zetten voor duurzaam presteren (minder werkstress, 
meer vitaliteit), talentontwikkeling, verandering van 
organisatiegedrag, betere performance (synergie, kwaliteit, 
rendement) en om teams en medewerkers na Corona weer in 
hun kracht te zetten. Dus bijvoorbeeld voor HR managers, 
teamleiders, (sales)managers, directeuren, 
(vitaliteits)coaches, bedrijven die samenwerkingspartners 
zoeken en financieel managers die een besparing zoeken…. 
 
Wij nodigen ook van harte ZZP’ers uit die een licentie willen 
om met ons concept aan de slag te gaan. Wil jij zelf met ons 
concept werken? Kom dan eens proeven of een licentie iets 
voor jou zou zijn! 
 
Nieuw is onze bedrijfslicentie! Als organisatie ziekteverzuim 
voorkomen? Samenwerking bevorderen? Bevlogen 
medewerkers en teams? Kom onze aanpak testen!  
 

Wanneer, waar en hoe laat? 
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 
Datum: maandag 20 september 2021 
Waar: omgeving Leiden (precieze locatie week van tevoren 
bekend) 
Hoe laat: inloop 19.00 u, start 19.30 u, eind circa 21.45 u.  
 
Aanmelding: info@couleur-locale.nl of  
www.couleur-locale.nl/contact. 
Meer informatie over ons: www.couleur-locale.nl 
 
Eén tot twee weken na de workshop nemen wij vrijblijvend 
contact op om een afspraak te maken om samen hardop 
eens verder te denken. 

Bert Arons, 0624565650 en Ingeborg van der Kerk, 0651514773 
 

Hoera! Energie 
Gratis proeven? 

Bert Arons, 0624565650 en Ingeborg van der Kerk, 0651514773 
 

WIJ HANTEREN RUIM VOLDOENDE ‘CORONA’ AFSTAND TUSSEN DEELNEMERS  
 


