Voor wie het nog niet wist… op 1
mei 2009 is Paul Passchier met
Tweelinck van start gegaan.
Voor wie dat al wel wist… de
website en de e-mail zijn vanaf
heden in de lucht.
Voor wie niet geïnteresseerd is,
druk hier om je af te melden.
Voor de anderen, veel plezier
met de eerste halfjaarlijkse
nieuwsbrief.
Mensen... een zaak... twee
perspectieven... één
verbinding... [Dat is
Tweelinck]!
Tweelinck richt zich op
mensen en organisaties met
ambities. Ze adviseert en brengt
impulsen. Ze schrijft geen
‘dikke rapporten’, maar gaat
aan de slag. Tweelinck
organiseert workshops en
events; ze begeleidt groepen en
coacht individuen. Adviezen
en werkende oplossingen
komen daarbij hand […]
-Meer weten over het wie, wat
en hoe van Tweelinck? Lees hier
verder.
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Iedereen aan, en alles op tafel!
Verrassende perspectieven en een
helder eindresultaat…
Nieuwe ontwikkelingen en
ambities laten zich soms slecht
combineren met de dagelijkse
drukte. Ja we willen op termijn
wel de beste worden, maar…
vandaag hebben we nog even geen
tijd. Soms moet je een aparte
omgeving creëren, waarin je kunt
dromen, brainstormen,
ontwikkelen, wikken en wegen, en
kiezen […]

Het zijn spannende tijden. Met de
varkensgriep en een aanslag op het
koninklijk huis. En dan hadden we
ook nog een mondiale economische
crisis. Om die laatste crisis het hoofd
te bieden we op deze plaats de
[Gratis Bezuinigingsscan] aan. Deze
scan bespaart u en uw organisatie
geld.
Het is een voorbeeld van een
Freelinck. Geluk is niet te koop… al
het mooie in de wereld is gratis.
Tweelinck gelooft in weggeven. Niet
calculerend […]

--

--

Lees hier meer over de
[Workshops] en andere producten
van Tweelinck.

Download hier de scan en lees meer
over deze en andere Freelincks.

Op de website worden regelmatig
impressies van Tweelinck-producties
geplaatst. Hiernaast een voorbeeld
van [Teambuilding].
Lees hier hoe je bouwt aan een
team op basis van synergie en
Tweelinck’s [25 Tegenstellingen].

