inner identity

maak je waarde zichtbaar
Jezelf, je merk of onderneming op
de kaart zetten? COEN! helpt je, en
ontwikkelt jouw identiteit vanuit
de kern. Dat legt een solide basis.
Zoals je wellicht weet werken succesvolle mensen en ondernemingen
vanuit hun identiteit. Creatieve
coaching levert zelfvertrouwen en
uitstraling. Je presenteert jezelf beter
en hebt meer kans op een succesvolle
en renderende onderneming.

“

Wie ben ik, wat is mijn
verhaal en hoe toon ik dat?
Hoe verkoop ik mezelf en
mijn product?
Hoe maak ik onzichtbare
waarden voelbaar?

“

coen van ham
Coen is jouw identiteitscoach en
consultant. Persoonlijk, scherp,
constructief, open en positief.
Zijn advies- en ontwerpbureau COEN!
onderzoekt, ontwikkelt en ontwerpt
identiteit. Coen was creatief directeur bij Gielissen en verbonden aan
SintLucas en de Design Academy.
Daarnaast werkt hij aan autonome
projecten, poëzie en schilderijen.

Van creatief naar effectief met als
uitgangspunt persoonlijke groei en
een gezonde dosis ontwikkeling.

word jezelf en overstijg jezelf
Coen inspireert en begeleidt jonge
en creatieve ondernemers naar een
waard(n)volle succesvolle toekomst.

op zoek naar je identiteit
Mensen en organisaties vinden met
mij de kern. Op een speelse manier
gooi ik het bestaande overhoop.
Ik reflecteer direct en menselijk,
helder en kleurrijk en altijd met
respect.

Overeenkomst in deze activiteiten is
ontdekken, vertalen en verbeelden
van identiteit. Met meer dan dertig
jaar ervaring als ontwerper, trainer,
docent, strateeg, mentor en coach,
helpt COEN! gefundeerd zoeken naar
je waarde.

Zo ontwikkel je vanuit het juiste
gevoel de mooiste versie van jezelf of
je organisatie.

“

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

‘Coen staat voor creativiteit! Daagt de
status quo uit in alles. Een teamplayer
en teamleider.’
Antoon Vugts HR directeur Universiteit
Maastricht

“

Coen van Ham is NLP coach, erkend
door The Society of NLP® van Richard
Bandler.

Wij hebben Coen ingeschakeld
om de ambitie van ons team te
definiëren. Waar komen we
vandaan en waar willen we
naartoe, iedereen individueel
en als groep.
Hij wist haarfijn bij iedereen
de gevoelige snaar te raken:
iedereen heeft het er nog
steeds over. Coen is een unieke
gast, die de wereld om hem
heen kleur geeft.
Of het nu gaat om een coachgesprek of een schilderij in zijn
atelier: mensen staan centraal
in zijn werk. En dat werkt!
Bas van Rooij directeur Burobas

coaching

training

Coachingssessies duren 90 minuten.
Je bent welkom in de studio van Coen
in het centrum van Eindhoven.
Of we houden de sessie online.

Je wilt geen weken achter de boeken
zitten en snel resultaat bereiken?
COEN! heeft de meest effectieve
onderdelen uit zijn trainingen en
adviezen samengevat tot één
identiteitsdag.

225 euro ex btw
studenten betalen 100 euro
Pak je het in een keer goed aan?
Een compleet traject ‘inner identity’
bestaat uit 6 sessies.
In deze energieke, bomvolle en intensieve sessies krijg je genoeg handvatten, zodat de komende tijd jouw
identiteit en die van je onderneming
flink doorgroeit.
1250 euro ex btw
studenten betalen 500 euro
Je bent overtuigd? Boek dan vandaag
nog je eerste sessie. Ik help je graag
verder.
06-26386607
info@coen.info

De training ‘inner identity’ is geschikt
voor een frisse blik op de uitstraling
van jouw organisatie.
Deze intensieve en prikkelende dag
wordt meestal opgevolgd door een
traject voor een nieuwe identiteit.
Interesse? Ik stuur graag een aanbod
op maat.

“

‘Thanks to you for offering the opportunity to open up. It was a really interesting
experience also as a process to know
myself better and to realize there is
much deeper layers to unveil’
Simon Ballen designer

‘Neemt ons goed mee in een besluitvormingsproces’
Lineke Jonkers manager Verus

‘reset of mind’
Robbert van Adrichem directeur Agium

“

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

Agium ... Burobas ... CINOP ...
Design Academy ... Fontys
... Gemeente Eindhoven ...
Gielissen ... GLINT ... HVC ...
IFES ... Image Builders ... KRO
... NPO ... OC&W ... MBO Raad
... Philips ... RTL ... SintLucas
... Triamfloat ... Vanbreda ...
U.NXT ... Veronica ... Verus ...

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

