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Klaar voor de wereld van morgen?
Bent u als leidinggevende, professional of ondernemer al voorbereid op de

Herkent u de dagelijkse praktijk?

nieuwe wereld waarin de kracht van verbinding centraal staat en traditionele

• Geleefd worden door waan van de dag

structuren voor samenwerken en leiderschap niet meer toereikend zijn? Of

• Focus op korte termijn resultaten

ervaart u dat u en uw organisatie nog teveel vastzitten in vertrouwde, maar steeds meer

• Teveel intern gericht (navelstaren)

beperkende patronen?

• Gebrekkige samenwerking

Heeft u al de balans gevonden in het korte termijn presteren en het realiseren
van uw lange termijn ambities? U en uw collega’s zullen niet de eerste zijn die geleefd

• Verloop van uw beste mensen
• Hoog ziekteverzuim door werkdruk

worden door de waan van de dag en te weinig toekomen aan het realiseren van de

Ziet u uw toekomst liever zo?

ambities en diepere verlangens van uw klanten, uw organisatie en, niet in de laatste

• De dingen doen die ertoe doen

plaats, die van uzelf.

• Balans tussen korte en lange termijn

Verbinding van duurzame groei en korte termijn resultaten vraagt om verlegging
van de focus naar de essentie en zien wat zich boven en onder de waterspiegel
afspeelt; bewust zijn van gedragspatronen en inzicht in wat uw organisatie en haar
medewerkers, partners en klanten drijft en met elkaar verbindt.

• Ruimte om te leren en te vernieuwen
• Samen meer resultaat
• Binden en boeien van medewerkers
• Vitale en productieve medewerkers die
hun passie en talenten inzetten

Oei voor Groei en zijn partners willen u hier graag bij ondersteunen: gedreven,
respectvol, met oog voor mens en resultaat. Zodat u klaar bent voor de
toekomst: samen naar meer resultaat, met meer gemak en meer vrijheid!
OEI VOOR GROEI - info@oeivoorgroei.nl - 0633794681!
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Personal coaching

Cultuur-, team- en

Cocreatie & Innovatie

leiderschapsontwikkeling
Wat doen we?
Samen met de partners van Coaching
Nederland biedt Oei voor Groei
• Executive Coaching
• Business Coaching
• Performance Coaching (en training)
• Loopbaan coaching
• Life Coaching
• Health Coaching
Waarom doen we dat?
Onze visie is dat medewerkers die zich
professioneel laten coachen duurzaam
effectiever zijn. Wij willen organisaties en
hun medewerkers zodanig ondersteunen dat zij meetbaar beter
functioneren.

Wat doen we?
Samen met de partners van UnityOne is
Oei voor Groei expert in waarden
gedreven transformaties binnen
organisaties.
Dit doen we door cultuurwaarden te
meten, de mogelijkheden uit te
vergroten en organisaties, teams en
personen te stimuleren tot het bewust
nemen van eigen verantwoordelijkheid
in het veranderproces.
Waarom doen we dat?
Deze tijd met complexe maatschappelijke vraagstukken vraagt om
echte verandering.
Die noodzakelijke transformatie in de
maatschappij komt pas tot stand
wanneer mensen vanuit vertrouwen en
kracht een bijdrage leveren in hun privéen werkomgeving.

Wat doen we?
Samen met de partners van de
InnovatieBroedplaats bieden wij een
versneller voor innovatieve oplossingen
en besluitvorming. Daartoe bieden we
een fysieke, sociale en procesomgeving waarin we inzicht, inspiratie
en doen bij elkaar brengen.
Waarom doen we dat?
De relaties tussen organisaties, hun
medewerkers en hun klanten zijn
ingrijpend veranderd. Mensen zijn
tegenwoordig sterk aangesloten in
netwerken en delen hun ervaringen over
het gebruik van producten en diensten
met anderen in die netwerken.

Hoe doen we dat?
Hoe doen we dat?
Door competenties en talenten te
Wij brengen de benodigde betrokkenen
ontwikkelen en door zelfinzicht te
(stakeholders) bij elkaar in een ruimte en
vergroten in eigen gedrag en
zorgen voor een sociale omgeving
onderliggende waarden, drijfveren en
Hoe doen we dat?
waarin cocreatie en innovatie maximaal
overtuigingen. Zodat gecoachte meer
Door met alle lagen van de organisatie
tot wasdom kunnen komen.
resultaat boekt met meer gemak en
het gesprek aan te gaan, ons op te
Praktijkervaringen en nieuwe inzichten
meer vrijheid.
stellen als sparringpartner. En door te
vullen elkaar aan tot een nieuw product/
Onze cliënten profiteren van
meten; hoe ervaren de medewerkers en
dienst of werkwijze voor uw praktijk.
CoachingPro™: een webbased
de managers de huidige cultuur? Door
Versneld, gedragen en gebruik makend
coachingtool dat coaches, gecoachten,
aan te sluiten bij de drijfveren en
van ieders expertise om optimale
opdrachtgevers en leidinggevenden het
gewenste waarden. Door van binnen
synergie te bereiken.
instrumentarium biedt om een
naar buiten te veranderen. En door
begeleidingstraject professioneel te
successen, hoe klein ook, te vieren!
ondersteunen. Ook worden onze
trajecten steeds meer door verzekeraars
(gedeeltelijk) vergoed.
HAN OEI Als bewust-maker en groeiversneller faciliteert Han Oei (1965) professionals, leidinggevenden en
ondernemers, zowel individueel als in groepsverband, om sneller te groeien en meer resultaat te behalen met
meer gemak en meer vrijheid. Dit doet hij vanuit een open en accepterende houding en door snel naar de
essentie te gaan. Als kind van Oost en West verbindt hij intuïtie en mensgericht zijn met analytische
resultaatgerichtheid. Groei door bewustzijn en verbinding is hierbij zijn motto.
Han is oprichter/eigenaar van Oei voor Groei en gediplomeerd business & life coach met ruim 15 jaar ervaring
in coaching, advies, training en procesbegeleiding zowel binnen de profit- als de non-profit markt. Hij gelooft
in de kracht van 'delen is vermenigvuldigen' en kiest daarom voor waardecreërende samenwerkingsverbanden. Han is Associate van Coaching Nederland, een landelijk netwerk van professionele
coaches, en partner van de InnovatieBroedplaats, de plaats waar Nederland co-creëert. Tenslotte is
Han cocreator en associate partner van UnityOne, om samen het verschil te maken in cultuur-, en
leiderschapstrajecten.
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