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Stand van zaken 
De reacties op de Brief met nieuws 2003 en de 
driehoekskalender waren hartelijk en opbouwend. 
Deze reacties en de bijzondere ervaringen in mijn 
praktijk geven de inspiratie om u op de hoogte te 
blijven houden van de stand van zaken. Voor 
degenen die dit jaar in het relatiebestand zijn 
opgenomen, is de opbouw van de praktijk te volgen 
in de eerder verzonden Brieven met nieuws, te 
vinden onder de rubriek Artikelen van de website. 
 
In het oog springende feiten 
De website www.baldconsulting.com is in het 
voorjaar gerealiseerd. De site wordt goed bezocht en 
de artikelen en interviews worden dikwijls 
gedownload. Het was een eer om een artikel te 
mogen schrijven in het blad Loopbaan van LDC, het 
expertisecentrum voor loopbaanvraagstukken. 
Hiermee is het fenomeen socratisch coachen onder 
woorden gebracht. Het interview in Consigne geeft 
een zakelijke inkijk in de praktijk. De maandelijkse 
artikelen in Kijk op het Noorden geven een beeld 
van wat er speelt op het gebied van HRM en van 
organisatievraagstukken. De commissarissenpool 
voor het middenbedrijf is een bijzonder onderwerp 
in deze reeks. 
 
De praktijk blijft groeien zowel in het aantal  
cliënten als in aandacht. De verdeling naar 
achtergrond van cliënten en opdrachtgevers en naar 
het type opdracht is vrijwel hetzelfde gebleven, 
zoals in de Brief met nieuws 2003 is beschreven. De 
groeiende aandacht is toe te schrijven aan 
toenemende doorverwijzing: de belangrijkste bron 
van nieuwe cliënten.  
In 2004 is het netwerkbestand met ruim 30% 
gegroeid tot ruim 1000 relaties.  
Opdrachten van het UWV, gebruikmakend van IRO-
budgetten, persoonsgebonden budgetten, zijn dit jaar 
in opkomst gekomen. 
 
Er is een samenwerking concreet geworden, 
namelijk met Gerard Douma, haptotherapeut. De 
samenwerking bestaat uit onderlinge doorverwijzing 
en een doorlinkmogelijkheid op elkaars site. 
 
De fusie van het KIVI en NIRIA, de beroeps-
verenigingen van WO- en HBO-ingenieurs geeft een 
verdubbeling van het aantal leden, 30.000, maar  
ook een groeiende vraag voor mij om als decaan 
collega’s met hun loopbaanvragen te ondersteunen. 
Het decanaat wordt daarom uitgebreid. 
 

 
 
 
Er zijn diverse workshops en lezingen gegeven met 
als inhoud: de juiste vragen leren stellen. Een 
bijzonder onderdeel hierbij is het voeren van een 
socratische dialoog. Een krachtig instrument om 
antwoorden te vinden op alledaagse vraagstukken. 
 
In samenwerking met de noordelijke Kamers van 
Koophandel zijn voor het Jonge Bedrijven Netwerk, 
JBN, intervisiebijeenkomsten gehouden met als 
doel: aanscherping van de acquisitie- en 
ondernemersvaardigheden. Deze intervisie-
bijeenkomsten zijn in het najaar voortgezet 
 
In de politiek lever ik een bijdrage aan masterclasses 
voor de ontwikkeling van de professionaliteit van 
jongere politici.   
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Visieontwikkeling, intervisie en netwerken zijn de 
belangrijkste elementen in de dienstverlening van 
Bald Consulting: personal & businesscoaching en  
loopbaanbegeleiding. 
 
De cliënten vertonen kenmerken van hoog-
sensitiviteit, hoogbegaafdheid, beelddenken en  
syna-esthetica: bronnen voor natuurlijke creativiteit 
en zeer bruikbaar voor innovatie. De socratische 
vraagtechniek blijkt een belangrijk instrument te  
zijn om de waarde van die creativiteit, zowel voor 
henzelf, maar ook als innovatie, zichtbaar en 
concreet naar organisaties en de markt te maken.  
 
Plannen voor 2005 
Socratisch coachen kan alleen maar door 
ervaringsleren verbeteren, dus wordt dat intensief 
voortgezet.  
De koppeling van creativiteit aan innovatie is het 
thema van 2005 en wordt verder geconcretiseerd. 
 
Informatie 
De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe 
artikelen en op basis van uw reacties verbeterd. 
Mocht u nadere uitleg willen, aarzelt u dan niet om 
contact te zoeken. Het meest eenvoudige gaat dat  
per e-mail of fax omdat ik overdag veel in gesprek 
ben. U wordt dan per ommegaande teruggebeld. 
 
Dank 
Graag dank ik u voor uw doorverwijzingen, ad-
viezen en opmerkingen. Met behulp hiervan ben ik 
in staat om de praktijk verder vorm te blijven geven.  


