
Het	  volgende	  artikel	  verscheen	  in	  februari	  2015	  in	  ‘NH	  Zaken’:	  
	  

Haalt	  u	  het	  beste	  uit	  uzelf?	  
Het	  beste	  te	  halen	  uit	  mensen	  en	  organisaties,	  dat	  is	  de	  missie	  van	  LMI®.	  LMI®	  staat	  voor	  Leadership	  
Management®	  Institute.	  Al	  bijna	  50	  jaar	  is	  LMI®	  wereldwijd	  actief	  met	  jaarlijks	  tienduizenden	  klanten	  
in	  inmiddels	  80	  landen.	  LMI®	  is	  nu	  ruim	  tien	  jaar	  actief	  in	  Nederland	  en	  kent	  inmiddels	  8	  vestigingen.	  
LMI®	  Noord-‐Holland	  opereert	  vanuit	  Wognum	  en	  de	  doelgroep	  is	  MKB	  bedrijven	  en	  organisaties.	  

Passie	  voor	  ondernemers	  en	  mensen	  

Directeur	  van	  LMI®	  Noord-‐Holland,	  Evert	  Lassche	  kwam	  vorig	  jaar	  in	  aanraking	  met	  LMI®	  en	  was	  
direct	  geboeid	  door	  de	  internationaal	  bewezen	  en	  praktische	  aanpak	  met	  snel	  meetbaar	  resultaat.	  
Dat	  past	  goed	  bij	  hem.	  Hij	  werkt	  graag	  doelgericht	  naar	  concrete	  resultaten.	  Lassche	  heeft	  al	  bijna	  30	  
jaar	  ervaring	  in	  het	  werken	  met	  MKB-‐ondernemers	  in	  Noord-‐Holland.	  “Ik	  voel	  me	  altijd	  als	  een	  vis	  in	  
het	  water	  met	  ondernemers.	  Ik	  ben	  gestart	  als	  bedrijfsadviseur	  en	  geleidelijk	  aan	  in	  verschillende	  
beleids-‐	  en	  managementfuncties	  in	  het	  bedrijfsleven	  terechtgekomen.	  Organisaties	  en	  personeel	  
hebben	  hem	  altijd	  geboeid.”	  Vorig	  jaar	  heeft	  hij	  besloten	  zijn	  passie	  te	  volgen	  en	  zelf	  ondernemer	  te	  
worden.	  Op	  deze	  manier	  kan	  hij	  zijn	  kennis	  en	  ervaring	  inzetten	  voor	  collega-‐ondernemers.	  

Wat	  als	  de	  waan	  van	  de	  dag	  overheerst?	  

LMI®	  merkt	  in	  de	  markt	  dat	  de	  behoefte	  aan	  krachtig	  ondernemerschap	  en	  leiderschap	  sterk	  
toeneemt	  in	  deze	  roerige	  tijden.	  Vaak	  overheerst	  in	  bedrijven	  de	  ‘waan	  van	  de	  dag’	  die	  alle	  tijd	  en	  
energie	  opslokt.	  Ondernemers	  raken	  daardoor	  in	  onbalans:	  Ze	  hebben	  het	  gevoel	  te	  worden	  geleefd	  
in	  plaats	  van	  zelf	  sturing	  te	  geven.	  Bij	  leidinggevenden	  en	  medewerkers	  ontstaat	  een	  groeiende	  
behoefte	  aan	  balans	  en	  structuur.	  Dat	  is	  exact	  wat	  de	  unieke	  effectieve	  leiderschapsontwikkeling	  van	  
LMI®	  hen	  biedt.	  	  

Een	  ondernemingsplan	  dat	  praktische	  kaders	  zinvol?	  Ja,	  dat	  hoeft	  geen	  lang	  verhaal	  te	  zijn;	  het	  kan	  
ook	  in	  10	  regels.	  Lassche:	  “We	  zien	  dat	  het	  echt	  werkt.	  Niet	  alleen	  voor	  de	  ondernemer	  maar	  zeker	  
ook	  voor	  het	  personeel.	  Het	  biedt	  een	  zichtbaar	  denkkader	  om	  de	  aandacht	  op	  de	  juiste	  activiteiten	  
te	  richten.	  Dit	  maakt	  medewerkers	  meer	  gemotiveerd,	  creatief,	  innovatief	  en	  communicatief.	  De	  
fantastische	  resultaten	  die	  medewerkers	  boeken	  verbazen	  ons	  steeds	  weer.”	  

Mensen	  maken	  het	  verschil!	  

“Bij	  onze	  klanten	  zien	  we	  steeds	  opnieuw	  dat	  mensen	  het	  verschil	  maken	  en	  de	  enige	  echte	  sleutel	  
zijn	  tot	  een	  succesvolle	  onderneming.	  Met	  een	  praktische	  en	  internationaal,	  sinds	  1966	  bewezen	  
aanpak	  begeleidt	  LMI®	  ondernemers	  en	  leidinggevenden	  om	  de	  uitdagingen	  en	  doelen	  te	  realiseren.	  
Het	  liefst	  op	  locatie	  in	  de	  onderneming	  tijdens	  het	  dagelijkse	  werkproces.	  De	  praktijk	  leert	  dat	  
daarmee	  het	  snelste	  resultaten	  te	  bereiken	  zijn.”	  

Unieke	  bewezen	  aanpak	  

LMI®	  werkt	  met	  het	  unieke	  Total	  Leader®	  concept.	  De	  wereldwijd	  toegepaste	  ontwikkelprogramma’s	  
zijn	  er	  met	  name	  voor	  directies,	  managers	  en	  groepsleiders.	  Ze	  leveren	  de	  organisatie	  direct	  resultaat	  
op.	  De	  praktijk	  leert	  dat	  de	  investering	  vaak	  al	  binnen	  enkele	  maanden	  is	  terugverdiend,	  en	  na	  een	  
jaar	  in	  veelvoud.	  Waar	  trainingen	  en	  cursussen	  zich	  vaak	  richten	  op	  het	  aanleren	  van	  gedrag	  en	  het	  
vergroten	  van	  kennis,	  richten	  de	  ondernemers	  van	  LMI®	  zich	  op	  het	  bereiken	  van	  belangrijke	  doelen	  
met	  een	  meetbaar	  rendement.	  In	  dat	  proces	  worden	  mensen	  meer	  ondernemend	  en	  ontwikkelen	  zij	  
steeds	  de	  nieuwe	  gedragingen	  die	  zij	  nodig	  hebben;	  een	  proces	  van	  natuurlijke	  persoonlijke	  groei.	  



Er	  zijn	  verschillende	  programma’s,	  variërend	  van	  3	  tot	  9	  maanden.	  Al	  deze	  programma’s	  helpen	  je	  
om	  dingen	  steeds	  net	  een	  klein	  beetje	  anders	  te	  gaat	  doen.	  De	  basis	  is	  Persoonlijke	  Productiviteit.	  
Dat	  zorgt	  er	  vooral	  voor	  dat	  je	  slimmer	  gaat	  werken.	  Persoonlijk	  Leiderschap	  is	  een	  programma	  dat	  je	  	  
leert	  om	  jezelf	  en	  anderen	  beter	  te	  begrijpen	  en	  om	  te	  bereiken	  wat	  je	  wilt	  bereiken.	  Motiverend	  
Leiderschap	  biedt	  leidinggevenden	  effectieve	  technieken	  om	  strategische	  ondernemingsdoelen	  te	  
bereiken	  met	  gepassioneerde	  medewerkers.	  Met	  het	  Strategisch	  Leiderschap	  programma	  ontwikkel	  
en	  implementeer	  je	  zelf	  een	  doorvlochten	  strategie	  met	  bijpassende	  strategische	  doelen.	  

Gratis	  consult	  

In	  een	  gratis	  gesprek	  brengt	  LMI®	  Noord-‐Holland	  de	  uitdagingen	  en	  gewenste	  resultaten	  in	  kaart.	  
Alleen	  wanneer	  blijkt	  dat	  een	  hoog	  rendement	  gegarandeerd	  is	  staan	  zij	  open	  voor	  samenwerking.	  
Lassche:	  “We	  moeten	  toegevoegde	  waarde	  bieden.	  Onze	  klanten	  moeten	  aan	  ons	  verdienen,	  op	  
korte	  en	  langere	  termijn.”	  	  

Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  de	  website	  bezoeken	  via	  www.lmi-‐noordholland.nl.	  LMI®	  Noord-‐
Holland	  is	  te	  bereiken	  via	  Evert	  Lassche,	  elassche@lmi-‐nl.com	  of	  via	  06-‐51402129.	  

	  


