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nu

de 
volgende 

week

…ik wil geen 
gedoe meer met 

flexwerken…

…'t is een 
dilemma. hoe 
breek ik daar 

uit?

…wat kost het 
en wat levert 

het me op?

help!

later 
die 

maand

Hermans & Schuttevaer 
notarissen, maliebaan, 
utrecht, onafhankelijk, 
100 man, praktisch, 
deskundig geeft op 
zorgvuldige werkwijze 
en op maat gesneden 
adviezen op 
ondernemingsrecht, 
familierecht, estate 
planning en onroerend 
goed.

kwesties die als problemen worden 
ervaren zetten we direkt om naar het 
positief tegenovergestelde: positief 
gemotiveerd  verlangen dus, kortom: 
een wens.

…ik wil geen 
gedoe meer met 

flexwerken…

…'t is een 
dillemma. 
hoe kom ik 
daaruit?

…wat kost 
het me dat 
wel niet?

help!

waar wilt U het 
allerliefst enorme 
voortgang of zelfs 
een doorbraak boeken 
met een korte en 
krachtige workshop 
waarbij beeldtaal het 
geheel de organisatie 
indraagt?

- geen gedoe
- leiderschap 
- verantwoordelijkheid
- lekker op je werk
- kwalitijd
- team building
- strategie
- feedback
- onderhandelen
- …

Heel goed. nou, ik 
wil dat flexwerken 
werkt en de mensen 
ook weer.

en hoe doen 
jullie dat?

wanneer 
kunnen 
jullie?

schikt 
volgende week 
donderdag?

Top! 
Deal!
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nu

de 
volgende 

week

…ik wil geen 
gedoe meer met 

flexwerken…

…'t is een 
dilemma. hoe 
breek ik daar 

uit?

…wat kost het 
en wat levert 

het me op?

help!

later 
die 

maanduw investering voor 
de Korte en krachtige 
workshop is 3 uur 
met 3 x 3 mensen en 
3.000 euro.

bevroren energie 
gaat weer stromen. 
Dat merkt u driect 
aan uw winstcijfers.

er wordt veel 
geleuterd 
gekletst en 
geklaagd. ik 
zie ze soms 
een uur in een 
hok zitten.

Ik vermoed 
dat we alle 
vijftien wel 
een uur per 
dag aan't 
klagen zijn.

Dat is te doen. met 
meer of minder 
deelnemers kan 
toch ook wel?

Da's mooi. 
enne, wat 
levert het 
me op?

welke harde en zachte 
bewijzen zijn er voor 
het probleem of de 
wens?

wie, wat, waar, 
wanneer, welke, hoe?

…specifiek

en u krijgt er 
praatplaten bij 
zodat het ook 
binnen uw 
organisatie gaat 
leven.

'k hoorde 
laatst dat ze 
thuis anders 
over het werk 
praten dan 
hier.

nodig degenen die 
erbij betrokken zijn 
uit voor de workshop. 
zij weten van de hoed 
en de rand.



(c
c
) 

M
a
r
t
ie

n
 v

a
n
 s

t
e
e
n
b
e
r
g
e
n

Kort & krachtig | workshops voor succes en plezier | wenskunst x wilskracht = scheppend vermogen

nu

de 
volgende 

week

…ik wil geen 
gedoe meer met 

flexwerken…

…'t is een 
dilemma. hoe 
breek ik daar 

uit?

…wat kost het 
en wat levert 

het me op?

help!

later 
die 

maand

uw investering voor 
de Korte en krachtige 
workshop is 3 uur 
met 3 x 3 mensen en 
3.000 euro.

er wordt veel 
geleuterd 
gekletst en 
geklaagd. ik 
zie ze soms 
een uur in een 
hok zitten.

da's 15 x 50 
eur0 x 50 
dagen per 
kwartaal. 
Man! Da's 
meer dan 
37.500 euro! 

Ik vermoed 
dat we alle 
vijftien wel 
een uur per 
dag aan't 
klagen zijn.

Dat is te doen. 
met meer of 
minder 
deelnemers kan 
toch ook wel?

enne, wat 
levert het 
me op?

wat is de impact van de 
huidige situatie 
uitgedrukt in euros, of, 
als dat niet kan, een 
waardering van 1-10?

daar ga ik jullie aan 
houden. volgende 
week donderdag is 
mijn team van de 
partij.

wij garanderen een 
rendement van meer 
dan 300% binnen 3 x 
30 dagen.
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nu

de 
volgende 

week

…ik wil geen 
gedoe meer met 

flexwerken…

…'t is een 
dilemma. hoe 
breek ik daar 

uit?

…wat kost het 
en wat levert 

het me op?

help!

later 
die 

maandik wil voortgang boeken met:

nu is het:

de impact van het verschil is: 

straks moet het zijn:


