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Vergroot jouw positieve impact en breng
je team & organisatie tot grotere hoogte!

Passie

Focus

Vervulling

Energie

Resultaat

door drijfveren

door vooruitkijken

door impact

door vitaliteit

door effectiviteit

Persoonlijk Topjaar Arrangement
Voor ondernemers, directeuren, managers, leidinggevenden, hr-professionals
en andere professionals die persoonlijk in topvorm willen zijn en die ernaar uitkijken om inzichten over het nieuwste organiseren zelf concreet en met succes
binnen hun team en organisatie toe te passen.

NieuwsteOrganiseren.nl
Slimmer - Beter - Leuker!

Topjaar
Maakt 5.0 organiseren zichtbaar

Topjaar ®
Een initiatief van NieuwsteOrganiseren.nl

Martijn Raaijmakers
Oprichter

NieuwsteOrganiseren.nl

Coachen

Het Topjaar-programma van Nieuwste Organiseren ondersteunt individuen, teams of alle
medewerkers van organisaties op succesvolle wijze om zichzelf ‘aan te zetten’ en om sterk
gepassioneerd te zijn, om in topvorm te zijn. Het uitgebalanceerde en verfijnde programma
is het resultaat van ruim zestien jaar dagelijks werken aan de ontwikkeling van bewustzijn
en passie van professionals. Door samen te werken met duizenden mensen hebben we
veel geleerd. We hebben namelijk gezien wat goed werkt voor professionals en het beste
daarvan is opgenomen in dit unieke jaarprogramma.
Het Topjaar-programma werkt op het snijvlak van organisatie-ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling. Beide hoofdonderwerpen krijgen evenredig veel aandacht. Onze benadering
is daarbij gebaseerd op een heldere visie, de allernieuwste ontwikkelingen uit de praktijk
en het vinden van concrete manieren om dit zelf op succesvolle wijze binnen je team en
organisatie toe te passen. Hierdoor ontwikkelt de organisatie zich naar een hoger niveau
van organiseren en haakt zij (op geheel eigen wijze) aan bij een onomkeerbare beweging
naar ‘slimmer, beter en leuker’ organiseren, waartoe steeds meer organisaties besluiten.
Hier worden verschillende benamingen aan gegeven, zoals: Semco-stijl en cyaan, 5.0 of
eenvoudigweg modern organiseren. De essentie is echter telkens hetzelfde en precies
daarin voorziet het persoonlijk Topjaar arrangement. Dit bestaat uit enkele ontmoetingen
en telefoon/skype-momenten verspreid over het jaar. In aanvulling daarop bieden we een
mooie online-ondersteuning. De deelnemers ontvangen namelijk 9 maanden lang elke week
een inspirerende korte video met een waardevolle en praktische reminder en/of oefeningen.
Dit unieke jaar, met ontmoetingen, bellen/skypen en online-inspiratie, brengt vernieuwing.
Zodoende kunnen professionals zich authentiek en met toewijding inzetten voor een meer
vitale, zinrijke, productieve en bloeiende werkomgeving. Het gevolg is dat de organisatie
zich vernieuwt; meer stimuleert, inspireert en van betekenis is vanwege een groter doel
dat vervullend is. De organisatie haakt hierdoor aan bij de koplopers-organisaties, die zeer
overtuigend op alle fronten laten zien dat deze wijze van organiseren ertoe doet. In die zin
is Topjaar ook een belofte, want dit bijzondere programma maakt 5.0 organiseren zichtbaar
en laat zien: ‘De kwaliteit van je bewustzijn, bepaalt de kwaliteit van je team en organisatie!’
Wil je na het lezen een afspraak maken en/of heb je vragen? Bel gerust: 06 - 21 204 403.
Hartelijke groet,
Martijn Raaijmakers
Consultant, Coach, Spreker en Schrijver
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Maand 1 t/m 3 - nieuwe basis door:
Ontwikkelen van passie en bewustzijn én kennismaken
met belangrijke inzichten over het nieuwste organiseren
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Dag van je Leven
Unieke kick-oﬀ
Het Topjaar Arrangement begint met een unieke kick-oﬀ: een gave en onvergetelijke dag
coaching. Dat is waar de ‘Dag van je Leven’ om te doen is. Tijdens een mooie ontmoeting
delen we visie, hebben we het over je dromen, verhelderen we je drijfveren in een mindmap
en versterken we je vitaliteit en energie. Ook staan we stil bij jouw professionele toekomst
en persoonlijke impact. We ontdekken namelijk waarin jij graag een verschil maakt en van
betekenis bent. Vervolgens vinden we manieren hoe je hier concreet mee aan de slag kan
gaan in de komende tijd en we gebruiken daarvoor handige ondersteunende materialen.
Locatie naar keuze
Het leuke is dat je de locatie voor deze dag zelf kiest en dat kan overal in Nederland of
(goed bereisbaar) buiten Nederland zijn. Bijvoorbeeld een plek waar je al eerder bent
geweest of om een nieuwe plek die je graag eens wilt ervaren. Het is leuk om te zien waar
mensen zoal voor kiezen: thuis aan de keukentafel, met de Porsche naar Duitsland, een
wandeling van twintig kilometer over het Pieterpad, met de boot naar Ameland, Vlieland
of Terschelling, avonturen door Amsterdam of het bestijgen van de Amerongse berg, zeilen
over het IJsselmeer of fietsen door het landschap van Zuid-Holland.
Resultaten, meer:

✓ Visie op passie
✓ Energie en vitaliteit
✓ Bevlogenheid
✓ Innerlijke rust (NU)

✓ Volledig beeld eigen drijfveren
✓ Luisteren naar je intuïtie
✓ Inzicht in organisatievernieuwing
✓ Idee eigen gewenste toekomst

Na afloop
Aan het einde van de ‘Dag van je Leven’ ontvang je een:
✓ Gedrukt en gesigneerd boek ‘Leef je Passie!’
✓ Mindmap met de uitwerking van jouw drijfveren (< 48 uur)
✓ Betekenisvolle reminder aan jouw “Dag van je Leven’
✓ Inspiratie en handige materialen om aan de slag te gaan
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Coaching on the job
Door de ‘Dag van je Leven’ is er een prachtig fundament gelegd voor volgende ontwikkelstappen. Die zetten we daarna in de vorm van (drie dagdelen) coaching on the job bij jou
op kantoor. Met een interval van eens per maand werken we dan samen aan het succesvol
toepassen van diverse inzichten die inhoudelijk verbonden zijn met de hoofdthema’s passie
en bewustzijnsontwikkeling én het nieuwste organiseren (aan de hand van ons werkboek).
Deze aanpak (voor het leggen van een nieuwe basis) hanteren we al 16 jaar en dat doen we
met succes, want het is sindsdien de meest gekozen coachingsvorm door onze klanten!
Natuurlijk is de inhoud door de jaren heen geëvolueerd en verder verfijnd. Hierdoor werken
we tijdens de coaching on the job vandaag de dag aan diverse onderwerpen. Zo realiseren
we een zichtbare vooruitgang in je persoonlijke ontwikkelthema’s en creëren we nieuwe
door jou gewenste patronen. Natuurlijk werken we er ook aan dat je concreet een positieve
impact hebt en dat je mentaal nog sterker bent. Last but not least maken we jouw topvorm
ook zichtbaar in een visueel fraaie en persoonlijke portfolio. Hierdoor kan je al jouw Topjaarinzichten blijven gebruiken en wanneer je wilt (op ieder moment) aan anderen presenteren.
Persoonlijke topvorm:

Door het gebruiken van inzichten die in de persoonlijke
portfolio (praktische toolkit) zijn weergegeven:
✓ 7 drijfveren: eigen authenticiteit en potentieel
✓ Toekomst: stip, scenario’s, vragen en mensen
✓ Impact: focus, ondersteuning en afspraken
✓ Mentaal sterk: denkpatronen, valkuilen en topstand
✓ Eﬀectiviteit: energiecyclus en diverse planningen

Na afloop hebben we veel bereikt:
✓ Persoonlijke portfolio (van jouw Topjaar) presentatie-klaar
✓ Goed beeld van de ontwikkelingen in organisatievernieuwing
✓ Eerste vernieuwingen voltooid binnen je team / organisatie
✓ Persoonlijke successen & groeistappen bereikt door te doen
✓ Prachtige stap gemaakt naar een nieuw bewustzijnsniveau
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Maand 4 t/m 12: Integreren Topvorm
Integreren van passie en bewustzijn én het benutten
van passende ideeën over het nieuwste organiseren
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Online-ondersteuning, telefoon- en integratiegesprekken
In de eerste drie maanden van het Topjaar arrangement heb je prachtige stappen gezet.
Hierdoor ben je steeds meer gaan aanstaan. Je bent je bijvoorbeeld sterk bewust van je
persoonlijke drive en die vlam brandt volop van binnen. Je hebt je ook qua bewustzijn
ontwikkelt en dat brengt veel moois. Hierdoor ervaar je namelijk meer innerlijke rust,
wijsheid, kracht en helderheid. Dat straalt ook van je af en dat maakt je nog authentieker.
Verder ben je door het werkboek Nieuwste Organiseren in de praktijk en het bespreken
daarvan goed op de hoogte van hoe koplopers succesvol werken aan vernieuwing. Aan
de hand van deze inspiratie ben je zelf ook praktisch aan de slag gegaan met vernieuwen.
Vanaf de vierde maand start een nieuwe fase van de Topjaar begeleiding. Op dit punt voel
je je al meer in topvorm. Door de dag van je leven en de drie sessies coaching on the job,
ervaar je een goede flow en jouw persoonlijke portfolio ondersteunt je daarbij. Je kent je
eigen potentieel en je bent al volop bezig om hieruit te putten. Hierdoor vergroot je jouw
positieve impact voor je team en de organisatie. Nu komt het erop aan om deze topvorm
definitief te verankeren en dat is waar wij je de komende negen maanden bij ondersteunen.
Vanaf de 4e maand ontvang je namelijk elke week een korte inspiratievideo van hooguit
enkele minuten. Iedere keer bespreken we daarin één waardevol onderwerp die je zelf
eenvoudig in de praktijk kan toepassen. Verder kan je jouw persoonlijke vragen over
onderwerpen die je onderweg tegenkomt, bespreken tijdens twee (tussentijdse)
telefoonsessies. Tot slot volgen er nog twee integratiegesprekken, die we na 6 en
12 maanden (ter afsluiting) hebben. Hierna is jouw Topvorm volledig geïntegreerd!

Onze coaching is gebaseerd op een heldere visie en
een integratieve aanpak van beproefde methodes:
✓ NLP (toegepaste psychologie)
✓ Oplossingsgericht werken
✓ Appreciative Inquiry
✓ Mindfulness

✓ Systemisch werk
✓ Visualisaties
✓ Mindmapping
✓ Passionair Coachen
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Persoonlijk Topjaar Arrangement
Begeleiding
Voor aanvang
Doorlooptijd
Dag van je Leven
Coaching on the job
Online-ondersteuning
Bel/skype sessies
2 integratiesessies
Factuur
Investering

: één vaste (geaccrediteerde) coach
: telefonische intake
: 12 maanden
: 1 hele dag en locatie naar keuze
: 3 dagdelen, interval 4 weken
: 9 maanden lang, elke week
: 2x 45 minuten, moment naar wens
: duur 2 uur, na 6 en 12 maanden
; Bij aanvang, betaaltermijn 2 weken
: € 3.495 exclusief btw *

* Inclusief:
✓ Catering en reiskosten voor de ‘Dag van je Leven’
✓ Gedrukt boek ‘Leef je Passie!’
✓ Uitwerking overzichtelijke mindmap met passiedrijfveren
✓ Uitwerking volledige en fraaie persoonlijke portfolio
✓ Werkboek “Nieuwste Organiseren in de praktijk’ (digitaal)
* Exclusief:
✓ Reiskosten € 0,40 km (coaching on the job & integratie)
✓ Annulering < 5 werkdagen: 50% kosten van de sessie
✓ Externe locatie (optie bij coaching on the job & integratie)
Topjaar voor het hele team? Dat kan! Informeer daarvoor
naar ons Team Arrangement.

Boeken van
NieuwsteOrganiseren.nl

1
Persoonlijk
Topjaar
Arrangement
Onze nummer één
coachingsvorm
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Organisaties vernieuwen
NieuwsteOrganiseren is sinds 2001 een bureau voor organisatievernieuwing. Wij bestaan
uit een team van vernieuwers en een eigen business club. Hierdoor leren professionals
van vernieuwingsgezinde elkaar kennen en kunnen ze onderling inzichten delen. Wij zien
dat er een bijzondere transitie gaande is en dat steeds meer organisaties zich anders
organiseren om talent en potentieel vrij te spelen. De allernieuwste ontwikkelingen waarop dat gebeurt volgen wij als koplopers op de voet en die inzichten delen wij weer verder.
Onze missie is een onvergetelijk waardevolle partner zijn voor onze klanten en dat
zijn organisaties die echt vooruit willen, van betekenis willen zijn en kiezen voor het
beste uit mensen halen.
Wij werken samen met bestuurders, directie, management en medewerkers en wij bieden
hen vernieuwende en effectieve oplossingen op het snijvlak van bewustzijnsontwikkeling en
organisatie-ontwikkeling. Het niveau van bewustzijn binnen de organisatie, bepaalt namelijk
zowel de kwaliteit van haar professionaliteit als maatschappelijke meerwaarde. Wij ondersteunen onze klanten op diverse manieren om het door hen gewenste niveau te bereiken.
Daarbij hebben we altijd dezelfde focus. Door het vrijspelen en benutten van de talenten en
het potentieel van medewerkers, dragen wij op unieke wijze bij aan het langetermijnsucces
en het hogere doel van onze klanten.
Onze diensten
✓ Consultancy
✓ Coaching
✓ Training (op-maat)
✓ Podiumwerk

: quick scan en menu met allerlei mogelijkheden voor vernieuwing
: individuele coaching en team coaching (Topjaar Arrangementen)
: programma’s voor o.a. communicatie, eigenaarschap en coachen
: spreken, dagvoorzitterschap en infotainment (muziek en theater)

✓ Business Club

: ‘Leiders van Nu’, voor ondernemers, directeuren en managers

Meer resultaat door
talent en potentieel vrijspelen!

