Inspireren van binnenuit

√

Hoe kunnen werknemers begeleid
worden en geïnspireerd raken in tijden van verandering?

√

Hoe haal je het beste uit jezelf en
anderen in goede en onzekere tijden?

√

√

Challenge Connect & Change

Ben Hendrix en Mandy van Nobelen
geven inspiratie, training en coaching om

Unieke training
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De Challenge Connect & Change-trainingen
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ganisaties als ze ontdekken dat er ook voor

ken zij dat één plus één geen twee, maar

team om en zet je met elkaar de
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drie kan zijn. Het is het inspireren van
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nen? Ben en Mandy weten dat binnen een
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ringen, waardoor deelnemers krachtiger,
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& Change-trainingen spelen zij daar op in.

in hun werk staan.

Hoe kun je met elkaar van binnenuit
de organisatie sterk, uniek en

Het is het bijeen brengen van uitdaging en
verbinding om daadwerkelijk tot verande-
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Sterk duo!
Ben Hendrix (1964) is inspirator in hart

Voor elkaar iets betekenen
Ben en Mandy ontmoeten u graag voor een

en nieren. Een groot en

kennismaking en horen graag op welke

gewaardeerd spreker

wijze zij iets voor u kunnen betekenen.

INSPIREREN
VAN BINNENUIT

die enthousiasme, professionaliteit, kracht en

Denk daarbij aan:

en humor zo bij elkaar

Challenge, Connect en Change

brengt, dat hij mensen

training (incl. professionele nazorg)

niet alleen wakker

Inspirerend leiderschap

schudt, maar hen wer-

Inspirerend Coach Opleiding

kelijk uitdaagt nieuwe stappen te gaan zet-

Inspiratiesessie, -workshop

ten. Hij laat ze anders naar dingen kijken,

Coaching, individueel en in teams

Change
Challenge

moedigt hen aan, zodat zij het beste uit
zichzelf halen.

Uw uitdaging wordt onze uitdaging!


Connect

Mandy van Nobelen (1967) is inspirator,
trainer, coach en auteur.
Ze werkt sterk vanuit
haar intuïtie, haar gezond
verstand en weet de vinger op de juiste plek te
leggen. Ze doet dit op
praktische, bewuste en
persoonlijke wijze en met
de nodige humor.
Mandy heeft veel ervaring met Empowerment en re-integratie.

CHALLENGE - CONNECT - CHANGE
Ben Hendrix & Mandy van Nobelen
Amersfoort
Ben: 06 - 1255 2416
Mandy: 06 - 3614 5318
www.benhendrix.nl
www.liefdevreugdevrijheid.nl
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