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Stand van zaken
In 2008 zijn de ontwikkelingen bij Bald Consulting 
actief doorgegaan. De naamsbekendheid van de praktijk 
is verder toegenomen. De mensen met een associatief, 
creatief en innovatief denkpatroon, die zich thuis voelen 
bij de socratische benadering, weten via verwijzing de 
praktijk in een gestage stroom te vinden. Omdat de 
ervaring in de begeleiding voortdurend blijft toenemen, 
worden steeds vaker complexe situaties opgelost. 

Nieuwe columns gepubliceerd in Kijk op het noorden
en de eerder verzonden Brieven met nieuws zijn te 
vinden onder Artikelen op www.baldconsulting.com.

In het oog springende feiten
Hetty Tepper is als jobhunter doorgegaan met op een 
originele wijze cliënten te plaatsen. Daarnaast zijn we 
verder gegaan met het uitbouwen van het innovatieve 
project Gildensupport dat als doelstelling heeft om 
talentvolle en creatieve mensen, soms als onbemiddel-
baar bestempeld, de mogelijkheid te bieden aansluiting 
te vinden met de arbeidsmarkt en met een juiste plaats 
in onze maatschappij. Die aansluiting is lastig te vinden 
door onbegrip en weinig geduld. Het project wordt door 
learning by doing door de deelnemers zelf uitgevoerd. 
Daardoor groeit het zelfvertrouwen. Eén van de 
onderdelen van het project, de denktank, wordt het 
speerpunt. Er wordt gewerkt aan een concreet aanbod 
voor de markt. De leden van de denktank zijn de 
deelnemers aan het project. Oordeelvrijheid, 
onbaatzuchtigheid en de menselijke maat zijn daarbij 
belangrijke waarden. Elkaar open vragen stellen, met 
elkaar meedenken, anders leren kijken naar hetzelfde en 
ervaren dat er geen specifieke kennis nodig is om tot 
creatieve ideeën te komen. Sterker nog, hierdoor komt 
er meer creativiteit tot stand. Er is nu ruim een jaar 
proefgedraaid en het blijkt dat de aanpak werkt.
In de periodiek van VNO-NCW-Noord is een artikel 
verschenen over het project met als titel “Ongekend 
talent: een nieuwe bron van creatief personeel”.
Het netwerk van geïnteresseerde, maatschappelijk 
verantwoorde ondernemende, organisaties vergroot 
zich. Er is herkenning en sympathie voor de inzet en 
een omslag in het denken van onze netwerkcontacten 
voor deze andere manier van kijken naar hetzelfde. Die 
interesse moet omgezet worden in opdrachten. Voor-
lichting blijft broodnodig en is de belangrijkste pijler 
van het project. Onze grootste uitdaging is om sponsors 
te vinden en opdrachten te verwerven. 

Naast de opdrachten voor organisaties worden IRO-
trajecten voor het UWV uitgevoerd. Bald Consulting 
staat bij het UWV bekend als een klantgericht bureau 
met een dienstverlening die een goede prijs/kwaliteits-

verhouding heeft met een hoge score voor cliënten die 
met name maatwerk nodig hebben. De klanttevreden-
heid van onze cliënten is 8,7 en die van het UWV is 8. 
Daarnaast worden er voor het UWV korte trajecten bij 
bijzondere interventies uitgevoerd. 

Als vervolg op de trainingen voor Eigen-Kracht-
coördinator en Echt-Recht-coördinator heb ik een 
training voor Alle-Hens-coördinator gevolgd. In deze 
rol wordt in een Alle-Hens-conferentie een concreet 
plan gemaakt voor het herstellen van de verhoudingen 
bij buurtproblemen. Meer informatie kunt u vinden op 
www.eigen-kracht.nl. In november heb ik het European 
Family Group Conferences Network Event in Glasgow 
bijgewoond.

Als mentor van Ondernemerskompas van de Kamer van
Koophandel heb ik startende ondernemers en 
deelnemers aan het KIND-project, Kennis Intensief 
Netwerk Doorgroeiers, begeleid. 
Voor HBO-studenten treed ik op als mentor bij 
studentenbedrijven in het project Jong Ondernemen. 

Plannen voor 2009
Er zijn vanaf mei drie meesterweekenden gepland: 
Socrates  & zelfonderzoek, Augustinus & kwaliteiten en 
Josquin & vrijmoedig denken. Elk meesterweekend, 
begeleid door een ervaringsdeskundige, staat in het 
teken van een van deze historische helden. Mensen die 
in hun tijd veel betekenden, maar ons ook nu nog 
inspireren. Men maakt kennis met de held, zijn werk, 
maar vooral met zijn manier van leven en denken. Door 
in zijn voetsporen te treden wordt dat ervaren. Men leert 
om te gaan met dilemma’s, leert om vragen te stellen en 
om keuzes te maken. Met als doel: inzicht, zelfkennis 
en actief handelen.

Verzoek 
De verzendlijst is zorgvuldig samengesteld. Des-
ondanks kunnen er goede redenen zijn om uw gegevens 
te laten verwijderen. Mijn verzoek is om dit a.u.b. per e-
mail: info@baldconsulting.com kenbaar te maken. 

Oprechte dank
Graag wil ik u bedanken voor uw betrokkenheid en 
terugkoppeling. Dit helpt bij de vereenvoudiging en 
vernieuwing. Het voeren van socratische gesprekken en 
dialogen blijft de basis. Daarvan wordt de waarde met 
de dag duidelijker. Telkens weer blijkt meer verdieping 
mogelijk. De voorlichting over het socratisch denken en 
handelen wordt daarom voortgezet via workshops en 
lezingen. Aarzelt u niet om contact met mij op te 
nemen, als u meer uitleg wenst.


