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Stand van zaken
De ingeslagen weg om ruimte te creëren voor nieuwe 
vormen van dienstverlening en voor 
projectontwikkeling is in 2007 voortgezet. Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan. Het is een iteratief 
proces, dat bij mij past, op zoek naar voortdurende 
verbetering, vereenvoudiging en vernieuwing. In 2007 
zijn nog meer mensen, die voldoen aan de kenmerken, 
sensitief, begaafd en beelddenkend, en die zich gezien 
voelen in de socratische benadering gaan bijdragen aan 
de ontwikkelingen van Bald Consulting. Op deze 
manier wordt veel pragmatisch ervaren en empirisch 
ontdekt. Het blijkt een oneindige bron van inspiratie en 
bemoediging om dit pad te vervolgen.

Hoe deze stand van zaken is bereikt, is te volgen op 
www.baldconsulting.com in de eerder verzonden 
Brieven met nieuws onder Artikelen. Moge het een bron 
van inspiratie zijn.

In het oog springende feiten
Hetty Tepper treedt op een bijzondere wijze op als 
jobhunter voor een aantal reïntegratieopdrachten. 
Daarnaast zijn we een project aan het opzetten dat als 
doelstelling heeft om zeer talentvolle, begaafde en 
creatieve mensen, die voor de samenleving weinig 
zichtbaar zijn een mogelijkheid te bieden om weer een 
bijdrage te gaan leveren aan de samenleving in het 
kader van de broodnodige innovatie. De afstand naar de 
arbeidsmarkt is vaak groot en de aansluiting moeilijk te 
krijgen door onbegrip en weinig geduld. Het project 
wordt voor en door deze doelgroep uitgevoerd. 
Learning by doing blijkt de aangewezen weg. Het is een 
vorm die het zelfvertrouwen van de deelnemers kan 
laten groeien evenals het verloren vertrouwen in de 
samenleving. Oordeelvrijheid, onbaatzuchtigheid en de 
menselijke maat zijn belangrijke waarden. Hiermee 
willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen 
echt inhoud geven. Het netwerken met dit thema is met 
groot genoegen in gang gezet op zoek naar 
geïnteresseerde, maatschappelijk verantwoorde 
ondernemende, organisaties, zowel als opdrachtgever 
als sponsor.

Bald Consulting staat bij het UWV te boek als 
betrouwbare partner en als een van de best scorende 
bedrijven voor mensen die met name coaching nodig 
hebben. IRO-trajecten worden nog steeds uitgevoerd, 
naast de opdrachten, uitgevoerd voor organisaties en 
particulieren, daarbij gebruikmakend van de in de 
afgelopen jaren ontwikkelde en bewezen instrumenten. 
Daarnaast worden er voor bijzondere interventies korte 
trajecten voor het UWV, maar ook voor de Sociale 
Dienst, uitgevoerd. 

De benoeming tot Lid van Verdienste van de Raad 
Loopbaanontwikkeling en Dienstverlening van 
KIVI NIRIA was een grote verrassing.

Als Eigen Kracht Coördinator heb ik 
familieconferenties georganiseerd waarbij de familie 
samen met hun sociale netwerk, aangevuld met 
professionals, een concreet plan van aanpak maakt voor 
het oplossen van een vraagstuk rondom de kinderen 
binnen het kader van Jeugdzorg. Als vervolg hierop heb 
ik een training voor Echt Recht Coördinator gevolgd. In 
deze rol wordt in een Echt Recht Conferentie een 
concreet herstelplan gemaakt, in aanwezigheid van 
slachtoffer en dader, aangevuld met het sociale netwerk 
van beiden. Informatie over beide benaderingen is te 
vinden op www.eigen-kracht.nl. De gedachte leeft om 
deze benadering ook in arbeidsconflicten of 
ontslagaangelegenheden toe te gaan passen. 

Als mentor van het Ondernemerskompas van de Kamer 
van Koophandel begeleid ik de intervisie van mentoren 
van het Ondernemerskompas en van deelnemers aan het 
KIND-project, Kennis Intensief Netwerk Doorgroeiers. 
Daarnaast heb ik brainstormsessies begeleid en naar 
oplossingen gezocht in conflictueuze situaties. Voor het 
HBO-onderwijs treed ik op als mentor bij 
studentenbedrijven in het project Jong Ondernemen.

Plannen voor 2008
De ingezette projectontwikkeling wordt verder 
geconcretiseerd. Online-counselling, via de website, 
wordt toegevoegd aan het dienstenpakket. De website 
wordt hierop voorbereid en komt in 2008 in de lucht. 

Inlichtingen
Aarzelt u niet om contact te zoeken, wanneer u nadere 
uitleg wilt.

Zorgvuldigheid
De verzendlijst is met de grootste zorgvuldigheid 
samengesteld. Desondanks kunnen er goede redenen 
zijn om uw gegevens uit het bestand te laten ver-
wijderen. Het verzoek is om dit per fax 050-5350892  
of per e-mail info@baldconsulting.com door te geven.

Oprechte dank
Door uw continue betrokkenheid en terugkoppeling is 
de bekendheid van de praktijk en van de essentie van de 
manier van werken verder toegenomen. Het blijft 
stimulerend om in die stroom verder te blijven 
ontwikkelen. Het voeren van socratische gesprekken en 
dialogen blijven de basis. 


