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GROIN N IN ALAN LIJVN
Meegroeien met je edrijf en toch jezelf
lijven i in de prak jk een hele
uitdaging. He je het gevoel dat het
edrijf je voorij groeit? Of dat je
edrijf zich ontwikkeld in een rich ng
die niet meer ij je pat? Om plezier te
houden in het ondernemen i het
elangrijk jezelf te lijven en de groei
van je edrijf voor te lijven. Hoe kun je
dat doen?

Al ruim vij ig jaar i Leaderhip Management
Interna onal LMI wereldwijd ac ef en in
Nederland ruim en jaar. De LMI® aanpak i
ontwikkeld in de praktijk met en door ondernemer. LMI® i vorig jaar wereldwijd
uitgeroepen al nummer 1 in de ontwikkeling van menen en edrijven. Waar trainingen en
curuen zich vaak richten op het aanleren van gedrag en het vergroten van kenni, richten
de ondernemer van LMI® zich op het ereiken van de elangrijkte doelen met een
meetaar reultaat. Jaarlijk worden in Nederland door vert en zijn collega’ vele
honderden ondernemers verder geholpen. Het beste halen uit mensen en bedrijven, dat is
de missie van Evert Lassche, eigenaar en eerste aanspreekpunt van LMI® Noord-Holland.
Hij en zijn collega's werken doelgericht naar concrete resultaten. Lassche heeft ruim 30
jaar ervaring in het werken met mkb-ondernemers in Noord-Holland. “Ik voel me altijd
als een vis in het water met ondernemers”, aldus Lassche.
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Gewoontedieren
Omdat menen gewoontedieren zijn i het omgaan met veranderingen in de praktijk vaak
lastig. We lijven vaak de dingen doen zoal we het gewend zijn. en goede ondernemer pat
zijn edrijf aan, aan de omgeving en aan zichzelf. De meete edrijven onttaan vanuit een
vak, waarij de eigenaar vaak de eerte jaren grotendeel zelf in het edrijf werkt. Al
ondernemer werk je in de volgende fae ook teed meer aan je edrijf. Wanneer het edrijf
groeit en management-taken aan de orde komen wordt het teed elangrijker om ook aan
jezelf te werken.

teed meer prikkel en ignalen
Hoe kun je nu uccevol lijven in deze nelle veranderende wereld? We worden continu
etookt met informatie. lke dag krijgen we meer prikkel en ignalen op on afgevuurd.
Met teed meer detail. ocial media en emailverkeer chreeuwen om aandacht. Van nature
willen we daar nel op reageren. Daardoor zijn we teed meer met on hoofd ezig in plaat
van met de uitvoering.

De waan van de dag
Daardoor overheert in edrijven teed meer ‘de waan van de dag’ die alle tijd en energie
oplokt. Ondernemer en de medewerker raken daardoor in onalan. Ze heen het gevoel
te worden geleefd in plaat van zelf turing te geven. Daardoor neuvelen vaak de goede
voornemen. LMI hee een unieke aanpak die de waan van de dag uit het edrijf haalt.

Reultaten in het werkproce
LMI® merkt in de markt dat de ehoe e aan krachtig ondernemerchap en leiderchap terk
toeneemt. “ij onze klanten zien we teed opnieuw dat menen het verchil maken. Met de
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praktiche en ewezen aanpak egeleidt LMI® ondernemer en leidinggevenden om de
uitdagingen en doelen te realieren. Het lieft op locatie in de onderneming en tijden het
dagelijke werkproce. De praktijk leert dat daarmee het nelte reultaten te ereiken zijn”,
aldu vert Lache.

Wij komen graag vrijlijvend lang voor een geprek. Alleen wanneer lijkt dat een goed
rendement gegarandeerd i taan wij open voor amenwerking. “We moeten toegevoegde
waarde ieden”, aldu Lache.
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