
dit ga je zeker doen

•   Ontdekken van identiteit, imago en 
     zelfreflectie.
•   Verwoorden van authenticiteit en 
     kernwaarden.
•   Presenteren van jou en je    
     onderneming. 
•    Ervaren hoe de kracht werkt van 
      identiteitsmanagement.

optioneel: 

•   een samenvatting en advies krijgen op  
     welke manier jouw identiteit beter  
     zichtbaar kan worden.

•   een ontwerpconcept voor jouw nieuwe, 
     effectieve en unieke identiteit.

   

 Wie ben ik, wat  wil ik de wereld vertellen 
en hoe ga ik dat laten zien?

 
Hoe verkoop en presenteer ik mezelf of mijn 

product beter? 
 

Hoe maak ik onzichtbare kernwaarden 
binnen mijn organisatie voelbaar?

Zoek je antwoord op deze en nog veel 
meer andere vragen? COEN! geeft je 

een inspirerend identiteitsseminar dat 
binnen een dag oplossingen biedt.

Zoals je weet werken succesvolle 
ondernemingen vanuit hun identiteit. 

Door dit seminar te volgen denk je 
creatiever en beslis je onafhankelijker. 

Je presenteert jezelf beter en hebt meer 
kans op een succesvolle en renderende 
onderneming. Van creatief naar effectief 
met als uitgangspunt persoonlijke groei 

en een gezonde dosis ontwikkeling.

dagprogramma

09:30  
welkom met koffie en een koekje

10:00  
Ken je jouw eerste indruk?
kernwaarden voor kerncommunicatie 

11:00
welke uitstraling heeft jouw organisatie?
uitleg identiteitsmethode die werkt

13:00
lekkere lunchpauze
een heel uur zonder half na te denken

14:00
wat is het gevoel bij jouw organisatie? 
de reis met de zintuigen

16:00
wat is de inhoud van jouw organisatie? 
kies en je wordt gekozen 

16:30   
samenvatten is een nieuwe start 
een toekomst vol identiteit 

17:00 
einde
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Coen van Ham

Coen van Ham is conceptdenker, 
architectonisch vormgever en creatief 

inspirator. 

Zijn ontwerpbureau COEN! behoort 
volgens velen bij de top van Nederland 

door innovatieve concepten, 
spraakmakende ontwerpen en inspirerend 

designmanagement. 

Met de inhoud van meer dan vijftien jaar
ervaring als ontwerper, trainer, docent, 

mentor en creatief coach helpt COEN! je 
gefundeerd zoeken naar identiteit.

enkele reacties

‘Geeft inzicht’
Chris Knoet, directeur BKO
 
‘Pakt de inhoud op alle niveau’s aan’ 
Shakira Tromp, consultant TriamFloat

‘Voldoende afwisseling, goede feedback 
en ontspannen sfeer.’
Anton van Vlerken, partner Glint Real state

‘Neemt ons goed mee in een besluit-
vormingsproces’
Lineke Jonkers, manager Besturenraad

‘Voor het eerst in 37 jaar vroegen we ons 
af wie we eigenlijk zijn’
Dimitri Karneris, directeur Gemar Parket

Je bent overtuigd? 

Waar wacht je nog op? Kom in actie! 
Neem vandaag nog contact op en meld 
je aan voor een leuke leerzame dag. Bel 
040-2363044 of mail met info@coen.info.

Of zet anders dit seminar in als koersvast
ontwikkelmoment of als onderdeel van 
een uitgebreider identiteitstraject. 
Er is veel maatwerk mogelijk.

COEN!
‘t College 30
5611 EH EINDHOVEN
040- 2363044
www.coen.info

Je wilt geen weken achter de boeken 
zitten en snel resultaat bereiken? 
COEN! heeft de meest effectieve 

delen uit zijn trainingen en adviezen 
samengevat tot één identiteitsdag. 

In deze energieke, bomvolle en prikkelende 
bijenkomst ontvang je genoeg handvatten 

om de komende tijd op het gebied de 
identiteit van jou en je onderneming flink 

door te groeien.

Veel organisaties hebben de energie en 
inspiratie van Coen al ervaren waaronder

De Besturenraad, Design Academy 
Eindhoven, Frisofeest, Glint real estate, 

Kalliste, Kameleon, Kettlitz Wulfse 
verzekeringen, Maxeda, MBO Raad, 

SintLucas, TriamFloat, V&D
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