blide koffie, thee of anderszins…
Neem – geheel vrijblijvend en uiteraard gratis – eens
plaats aan een van onze keukentafels in Peize voor
een kop koffie of thee. Dan overleggen we wat zoal
de mogelijkheden zijn. Uiteraard kunt u ook terecht
op een van onze gratis inloopspreekuren: elke tweede
maandag van de maand van 16:00 – 18:00 uur kunt u
zonder afspraak of verplichtingen bij ons terecht voor
advies, antwoord op een vraag of een prettig gesprek.
U bent van harte welkom!
Bereikbaar?
U kunt ons zeven dagen per week telefonisch bereiken
tussen 09:00 en 21:00 uur, op telefoonnummer 050
50 3 50 50. Heel soms kunt u uw boodschap inspreken
op de voicemail, maar meestal zijn wij persoonlijk
bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@blide.nl. Een afspraak is altijd snel gemaakt!

Wij nodigen
u uit!

Een heldere kijk op
mens en werk
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Hoe is het op uw werk?
Bent u nog blide met uw werk? Werkt u met plezier?
En uw medewerkers, vrienden of collega’s, zijn die blij
met wat ze doen? Werk is een belangrijk onderdeel
van het leven. Als dat niet probleemloos verloopt,
is het fijn als u blide kent. Want blide is het NoordNederlandse woord voor ‘blij’, maar ook een NoordNederlandse organisatie die gespecialiseerd is in het
optimaliseren van mens en werk.
De meest plezierige, effectieve én efficiënte manier
om goed te functioneren is voor iedereen anders.
Daarom biedt blide altijd maatwerk. Op persoonlijke
basis, maar ook in groepen. Voor werknemers én
werkgevers, voor startende én ervaren ondernemers,
voor werkenden en werkzoekenden.

Wat kan blide u bieden
individueel
• coaching;
• loopbaanadvies/koersonderzoek;
• individuele reïntegratietrajecten (IRO);
• begeleiden van (startende) ondernemers;
• veranderings- en outplacementtrajecten;
• begeleiding bij beëindiging dienstverband.
groepen/teams/organisaties
• strategisch advies personeelsbeleid (voor
werkgevers/leidinggevenden);
• procesbegeleiding;
• teamontwikkeling;
• visie en missie; (wat bedoel je hiermee?)
• concrete verandersessies;
• vaardigheidstrainingen.
open inschrijving
• werklaboratoria (trainingen en workshops van
1/2 dag) in o.a. klantvriendelijkheid, feedback
geven en ontvangen, stressmanagement,
conflicthantering;
• Schierweken (in een groepstraining op
Schiermonnikoog in 5 dagen uw werk glashelder)
• themaontmoetingen (kleine groepstrainingen);
• verdiepingsweekenden (workshops van een
weekend over een thema).

blide visie
Werken met plezier geeft energie. Fouten maken
mag natuurlijk, maar niet steeds dezelfde. Leren
en ontwikkelen is dus nodig en maakt dingen
eenvoudig(er). Aan onze keukentafels in het Drentse
Peize is blide daarbij behulpzaam en actief op het
gebied van coaching, loopbaanadvies, reïntegratie,
organisatieontwikkeling en beleidsadvisering. Ook
‘op de hei’ of in uw eigen organisatie leveren we
sprankelende programma’s die aansluiten bij uw
behoeften, en bij de behoeften van anderen in uw
organisatie. Altijd duurzaam: wij werken met waarden
die beklijven. U krijgt inzicht in de valkuilen en
concrete handreikingen hoe hiermee om te gaan. We
zorgen voor een betere en effectievere balans tussen
mens en werk! Hoe? Dat vertellen we u graag!
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