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Passion4work richt zich op talent & organisaties. Wij zijn gespecialiseerd in maatwerktrajecten op het gebied 
van training en (team)coaching. Onze interventies stimuleren, prikkelen, dagen uit en zijn confronterend. Ons 
bureau is gevestigd in Halsteren (gemeente Bergen op Zoom, Nbr). Van daaruit zijn we actief in zowel profit als 
non-profit branches.

Waar staan wij voor?

Passion4work staat voor inspiratie, energie en creativiteit! Wij heb-

ben de diepste overtuiging dat passie de drijfveer is voor ‘beweging’ 

in een organisatie (lees: doorstroom). Vastgeroeste en onverschillige 

mensen hinderen zowel persoonlijke als zakelijke groei. Dat is jam-

mer, want het hoeft niet! De vraag naar passie spoort aan tot (zelf)

reflectie. Waar word je blij van? Waar droom je van? Wie is je held? 

Welke betekenis geef je aan je werk? De antwoorden geven inzicht 

in de mate van verwezenlijking. Verwezenlijking van idealen, visie, 

dromen en jezelf. Kortom, Passion4work streeft naar een duurzame 

inzetbaarheid onder eigen regie. Ons motto is: “Als je doet wat je 

leuk vindt, hoef je nooit meer te werken”.

Co-creation

Indien u een ontwikkelingsbehoefte heeft, maken we een afspraak 

voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Passion4work is 

nieuwsgierig naar uw ideeën en de gewenste kwaliteit. ‘Co-creation’ 

staat bij ons voorop. Samen streven naar een interventie die past in 

uw organisatie. Gericht op de lange termijn!

Fingerspitzengefühl

Passion4work hanteert de volgende criteria: een goede prijs/kwaliteit 

verhouding, meedenken vanuit uw praktijk, flexibiliteit in de samen-

werking en uiteraard de persoonlijke klik. De interventies zijn uniek, 

afgestemd op u als klant. Iedere organisatie heeft immers zijn 

eigen specifieke kenmerken, voorbeeldfiguren en taalgebruik. 

Passion4work verwerkt dit zo realistisch mogelijk in het programma. 

Hierbij komt onze vakkennis en ‘fingerspitzengefühl’ goed van pas!

(Voor)waarden

Om een gezonde ontwikkeling bij uw medewerkers te garanderen, 

vindt Passion4work persoonlijke aandacht erg belangrijk. Hoewel bij 

maatwerk de inhoud per klant kan verschillen, blijven de waarden, 

vertrouwen, zorgvuldigheid, openheid, integriteit en gelijkwaardig-

heid, bepalend voor iedere interventie.

Optimaal leerresultaat

Passion4work is zich er goed van bewust dat leren dicht bij de 

werkplek moet staan. En dat in deze tijd van resultaatgericht werken, 

opleidingsinterventies direct zichtbaar resultaat moeten opleveren. 

Daarom zijn de wensen en behoeften van de deelnemers enorm 

belangrijk. Passion4work besteedt ook nadrukkelijke aandacht aan 

de evaluaties achteraf. Alle inspanningen zijn erop gericht om een 

optimaal leerresultaat te bereiken!

Netwerk van professionals

Passion4work werkt nauw samen met professionele trainers, 

coaches en trainingsacteurs. Zij zijn allen zelfstandig ondernemer  

en erg gedreven in hun vak.

Aanbod

Hieronder volgt een greep uit ons maatwerk aanbod.

Advies

Passion4work adviseert over de volgende onderwerpen: 

   subsidiemogelijkheden gericht op duurzame inzetbaarheid en 

LBPB 

   opleidingsinterventies en werkvormen 

   architectuur van intensieve professionaliseringstrajecten (bijv. MD) 

   architectuur van personal en talent development programma’s 

(bijv. traineeships) 

   inzet van ontwikkelassessments 

   inrichten van praktijkworkshops 

   interne communicatie van opleidingen 

   nazorg/follow-up van opleidingen

Training

Persoonlijke ontwikkeling 

   persoonlijk ontwikkelgesprek voeren 

   werkdruk en stressmanagement 

   persoonlijke effectiviteit 

   persoonlijke kracht 

   assertiviteit op het werk 

   omgaan met emoties 

   overtuigingskracht 

   initiatief nemen 

   grenzen stellen

“Passion4work werkt op een eigenzinnige 
en intuïtieve manier waardoor karakters en 
onderliggende ideeën naar boven komen.”

Passie in werken

Professionele ontwikkeling 

   beïnvloedingsvaardigheden 

   adviesvaardigheden 

   basisvaardigheden in communicatie 

   gespreksvaardigheden

   conflicthantering 

   onderhandelen en omgaan met verschillende belangen 

   omgaan met ‘lastig’ gedrag 

   feedback geven en ontvangen 

   timemanagement

Teamontwikkeling 

   procesbegeleiding bij teamdagen 

   teambuilding 

   intervisie

Coaching

   teamcoaching 

    individuele coaching gericht 

op ‘performance’ verbetering, 

competentieontwikkeling en 

carrièrebegeleiding

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig naar wat Passion4work voor u kan 

betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op of vraag een 

productflyer aan.


