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�De essentie vinden. Samen resultaat boeken.
Daar staan we voor.�

Johan Visser, Essention Groep



Waar wil jij naartoe?

De ontwikkeling van je organisatie én jezelf een boost geven. Dat is een veelzijdige opgave voor MKB-ondernemers, 
zorgorganisaties en andere dienstverleners. Precies daarom zijn wij de Essention Groep; zeven merken met elk een 
eigen specialisme. Wat ons bindt, is onze energie, ons essentialisme-dna. We delen onze drive om de kérn te raken en 
samen resultaat te boeken. Om mensen te zien ontwikkelen en ambities werkelijkheid te maken. Dat doen we met 
strategie- en organisatieadvies, innovatie, opleiding & training, assessments, coaching en online leeroplossingen.

Voel je thuis

Onze kantoren ademen de sfeer die we naar onze opdrachtgevers willen uitstralen: het suitegevoel. Een suite is 
authentiek, persoonlijk en schept een sfeer van vertrouwen. Een warm welkom en voel je thuis! 





 

Strategisch fit de toekomst in! 
 
• Strategieontwikkeling
• Business coaching & interim management  
• Strategische projecten 
 
www.strategiesuite.nl   

Een glasheldere koers ontwikkelen en realiseren

Rondjes draaien of keuzes maken? Een vraag die zich niet laat parkeren. Wat ga je doen? Waar moet je bedrijf naar 
toe en hoe houd jij de balans? Investeer in het oplossen van je ‘rotondemoment’. Ervaar meer energie door een 
glasheldere strategie. 

 Johan Visser
tel. 0651 34 27 15





 
Ontdek het e�ect van strategisch leiderschap! 

• Training persoonlijke leiderschapsontwikkeling
• Training meesterschap in communicatie
• Training strategisch time-management
• Training projectleiderschap
• Persoonlijke coaching 

Als leider persoonlijk sterker en e�ectiever worden

Krachtige leiders zijn bepalend voor de richting en het succes van een organisatie. Bij LeiderschapSuite leiden 
we jou als krachtige leider op. Dit doen we altijd met de nieuwste breininzichten. Hiermee helpen we je sterker 
en e�ectiever te worden in een steeds veranderende wereld.

Douwe Hoekstra
tel. 0655 81 64 76

www.leiderschapsuite.nl





Ervaar het e�ect en gemak van online leren!

• Een complete academy voor je organisatie
• Online inwerkprogramma’s en toolboxen
• Bestaande trainingen omzetten in e-learning
• Instructie- en leervideo’s

www.academysuite.nl  

Maatwerk leeroplossingen die jouw organisatie laten groeien

Wij halen kennis op en maken er leerstof van. Helder, afgestemd op de doelgroep. Aantrekkelijk voor het brein, 
didactisch doordacht. Ontsloten via een online leeromgeving en aangeboden als e-learning. Klaar voor gebruik.
Zo helpen we jouw cruciale kennis te delen en duurzaam te groeien.

Rozemarie Hendrikse
tel. 0627 36 57 57





Exellente persoonsgerichte ouderenzorg in 5 ontwikkellijnen

• Branche erkende opleidingslijn
• Welzijn
• Methodisch werken
• Gerontopsychiatrie
• Professionele ontwikkeling

www.btsg.nl   

Opleiden van medewerkers in de ouderenzorg
Jou als medewerker in de zorg op niet-medisch vlak toerusten om excellente persoonsgerichte ouderenzorg te 
kunnen bieden. Het welzijn van de cliënten vergroten door écht oog te hebben voor de mens.  Cliënten in de 
ouderenzorg écht zien en hun welzijn vergroten. Dat zijn de pijlers onder de kwaliteit van zorg waar we sinds 1983 voor 
staan.

Marloes van Peer
tel. 0620 07 87 84





 
Ontdek de eigenheid van iedere kandidaat met het NCP Assessment model!

• Ontwikkelassessments
• Loopbaanassessments
• Selectieassessments

www.ncp-assessments.nl   

Ontwikkel- selectieassessments die de kern raken
De wereld van nu stelt andere eisen aan medewerkers en managers. Om te excelleren in een wereld van 
morgen zijn nieuwe vaardigheden nodig. De vraag is: beschik jij of jouw kandidaat over deze 
vaardigheden? Zijn ze te ontwikkelen? Met een slimme combinatie van beproefde testen, betrokken 
psychologen en vaardige acteurs analyseren we de kandidaat. Zo krijg je zicht op zijn of haar eigenheid en 
raken we de kern. Voor vandaag en morgen.

Edwin Prins
tel. 0620 93 99 63





Leg een basis voor ontwikkeling en performance!

• Persoonlijke drijfverenscan
• Teamscan
• App voor blijvend inzicht en concrete tips

www.energydrives.nl            
                  

Waar krijg jij energie van? En waar loop je op leeg?
Belangrijke vragen, die nu niet gaan over competenties of gedrag. Over goed of fout. Het zijn vragen die gaan over je 
drijfveren. Waar krijg je energie van? En waar loop je op leeg? EnergyDrives® geeft jou en je team antwoord op deze 
vragen. Door middel van een glasheldere scan en een uitleg van deze scan door een EnergyDrives® coach. Daarbij 
krijg je waardevolle inzichten en concrete tips via de EnergyDrives® app!

Edwin Prins
tel. 0620 93 99 63





Leg een basis voor ontwikkeling en performance!
New Movements Innovations combineert in haar oplossingen Big Data, Machine Learning en 
Internet of Things met bedrijfsprocessen en productontwikkeling om zo bij de tijd te blijven of zelfs 
voorop te lopen. Focusgebieden zijn MKB, zorg, industrie, mobiliteit en energie in omgevingen waar 
men resultaatgericht met innovatie aan de slag wil gaan en de oplossing niet altijd voor de hand ligt.

www.movements.nl                              

Onderscheidend aanbod en hogere e�ciency door strategische innovatie
New Movements Innovations bedenkt en ontwikkelt slimme, praktisch toepasbare innovaties door de inzet van 
technologie. Daarmee realiseren we bij onze klanten grote kostenbesparingen, maken zij hun producten, 
diensten en businessmodellen weer up-to-date. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van organisaties in een 
dynamische en complexe wereld. Vanuit de kern.

Paul Boemaars
tel. 0643 81 94 70





Raakt de kern

Zwolle

Lunteren

Nĳmegen
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