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Uitnodiging Boekpresentatie Roger Lenssen 

 

Smart Group heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring met coachen en met name ook resultaat- en Functie- 

gericht coachen. De laatste jaren worden wij steeds meer geconfronteerd met de vraag omtrent  behoud 

van vakmanschap en creëren van ondernemerschap. Onze methodiek bleek uitermate geschikt om aan 

deze vraag handen en voeten te geven. Met een kleine groep hebben we hieraan gewerkt om het 

gedachte- goed vast te leggen voor manager en coach en het boek Smart resultaat-  en functiegericht 

coachen ten doop houden. Tevens zal er in de loop van 2011 ook een post HBO opleiding verschijnen om 

de kennis over te dragen . 

 

Hierbij nodigen wij je van harte uit om bij de presentatie van het nieuwe boek van Roger Lenssen aanwezig 

te zijn. Dit boek is een vervolg op Smart management ‘balans tussen het ontwikkelen van organisaties en 

individu’ 

 

19 januari presentatie van 

Smart resultaat- en functiegericht coachen 
 

In dit boek nemen we u stap voor stap mee in het proces van SMART-

resultaat- en functiegericht coachen. We willen u deelgenoot maken van een 

manier van coachen die erop gericht is de gecoachte beter op zijn vakgebied 

te laten functioneren. Uiteraard staan we ook stil bij het feit dat iemand door 

persoonlijke omstandigheden niet toekomt aan zijn persoonlijke vakont-

wikkeling (professionalisering).  

 

 

De boekpresentatie is op woensdag 19 januari a.s. vanaf 16:00 uur  

Verkadefabriek Den Bosch. 

Boschdijkstraat 45 

5211 VD 's-Hertogenbosch 

 

Programma: 

 

15.30u Inloop en welkom door Paul Quist 

16:00u Presentatie en aanbieden van het eerste exemplaar  

Smart resultaat-  en functiegericht coachen door Roger Lenssen 

17.30u  Een toost op het nieuwe jaar onder het genot ven een hapjes en een drankje 

 

Tijdens de bijeenkomst ontvang je een presentexemplaar van Smart Resultaat- en Functiegericht  coachen . 

Je kunt zich aanmelden via  boekpresentatie2011@smartgroup.nl 

 (voor meer informatie www.smartgroup.nl) 

 

Wij hopen je op 19 januari  te mogen ontmoeten voor een inspirerende bijeenkomst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Roger Lenssen, directeur Smart Group 

Paul Quist, uitgever 

mailto:boekpresentatie2011@smartgroup.nl

