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Stand van zaken 

Al weer de 10e Brief met nieuws op rij. Gelukkig is 

2011 wederom een prima jaar geweest. Men blijft 

onverminderd geïnteresseerd in de socratische 

activiteiten en dit leidt weer tot bijzondere opdrachten 

en korte interventies, onder andere van het UWV. 

Afgelopen jaar is gebruikt om de meerjarige IRO-

trajecten van het UWV zorgvuldig af te ronden. De 

ruimte die hierdoor is ontstaan, wordt gebruikt voor 

meer studie over Socrates en voor reflectie op hoe de 

praktijk de komende jaren zal worden voortgezet. Het 

inzicht in de waarde en de impact van de socratische 

aanpak neemt door de groeiende ervaring enorm toe. De 

wens is om dit altijd zo te laten blijven.  

 

Informatie over brochures, beelddenken, het project 

Gildensupport, Eigen Kracht conferenties, presentaties, 

links, columns gepubliceerd in Kijk op het noorden en 

de vorige verzonden Brieven met nieuws zijn te vinden 

op www.baldconsulting.com onder Artikelen. 

 

In het oog springende feiten 

De mogelijkheid om samen met de cliënt naar netwerk-

gesprekken en gesprekken met vertegenwoordigers van 

instanties te gaan, is ook dit jaar regelmatig ingezet. Het 

is nodig om neutraal en onafhankelijk toelichting te  

geven. Het vergt nogal wat van degene aan de andere 

kant van de tafel om anders te kijken naar mensen die 

door hun creativiteit en associatief vermogen een 

andere manier van denken en aanpak hebben. Echter 

deze mensen, op alle niveaus, maken wel het verschil 

en hebben het vermogen om originele en duurzame 

oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken 

waar organisaties en de samenleving in deze 

verwarrende economische tijd mee worstelen. 

 

Paul Gommans, 28 jaar, ervaringsdeskundige op het 

gebied dyslexie en beelddenken, rolmodel van het 

project Gildensupport, is zijn coachingspraktijk gestart 

en is zich hierin sterk aan het ontwikkelen. Ouders 

leerkrachten en kinderen kunnen van zijn kennis 

gebruik maken. Informatie is te vinden op LinkedIn. 

 

Met drie professionals ben ik bezig om via de dialoog 

bij andere professionals hun leiderschap bewuster te 

maken. We vormen samen het collectief EFGH 

 

Als Eigen-Kracht-coördinator - www.eigen-kracht.nl -  

heb ik diverse conferenties voor buurten en gezinnen, 

ook voor de OGGZ, georganiseerd. Het doel van een 

conferentie is het maken van een concreet plan met 

oplossingen voor de problemen en voor het herstellen 

van verhoudingen. In het 10-jarige bestaan van dit  

 

 

fenomeen is dit jaar 5000
e
 conferentie georganiseerd. 

De filosofie past in deze tijd waar van ons als burger  

meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 

wordt gevraagd. Het aantal conferenties zal daarom de 

komende jaren zeker sterk gaan toenemen. Voorts heb 

ik het internationale congres Democratizing Help and 

Welfare bijgewoond.  

 

Als ondernemerscoach begeleid ik voor de Kamer van 

Koophandel en Stichting Jong Ondernemen startende 

ondernemers en een HBO-studentenbedrijf om naast  

vakman ook koopman te worden. Het studentenbedrijf 

Cardcare, dat ik onder mijn hoede had, is als een van de 

vier beste tot in de landelijke finale gekomen. Het 

product is een zelfontwikkelde en –geproduceerde 

aluminium houder voor creditcards ter voorkoming van 

skimming en onbedoeld afwaarderen van bijvoorbeeld 

de ov-chipkaart. Het product blijkt een hit te zijn. 

 

Plannen voor 2012 

Socratische gesprekken voeren in situaties waar nieuwe 

inzichten nodig zijn en waar tegenstellingen overbrugd 

moeten worden.  

Collega-bureaus ondersteunen door aanvullende 

gesprekken te voeren met hun cliënten, met het profiel 

waar ik ruime ervaring mee heb, om een stokkend 

coachingsproces weer op gang te brengen.  

Afstudeerbegeleiding bij een lastige eindfase.  

 

Korte ontwikkelingsprojecten in het buitenland. 

 

De pensioengerechtigde leeftijd schuift op. Wat kom je 

als senior tegen op zoek naar een nieuwe baan? De zin 

en de onzin. En wat is er voor nodig om het te laten 

slagen? Ik ga zélf op zoek naar de ultieme functie en 

laat u er alles over weten. 

 

De roep om een boek te schrijven wordt steeds sterker. 

Voorlopige thema’s zijn: opruimen en loslaten als 

noodzaak voor persoonlijke groei, ondernemerschap en 

leiderschap.  

 

Verzoek  

Ondanks de zorg waarmee de verzendlijst is 

samengesteld, kunnen er redenen zijn om uw gegevens 

te laten verwijderen. Maakt u dit dan a.u.b. per 

ommegaande via info@baldconsulting.com kenbaar.  

 

Oprechte dank 

Graag dank ik u voor uw sympathieke reacties op de 

Brief met nieuws en kalender, uw betrokkenheid en 

terugkoppeling. Aarzelt u niet om contact op te nemen, 

wanneer u meer uitleg wilt. 
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