
Het	  volgende	  artikel	  verscheen	  begin	  2015	  in	  ‘Agrarisch	  Westfriesland’:	  

	  

LMI®	  Noord-‐Holland:	  voor	  sterke	  leidinggevenden	  en	  ondernemers	  

WOGNUM	  –	  LMI®	  Noord-‐Holland	  is	  dé	  organisatie	  waar	  leidinggevenden	  en	  ondernemers	  hun	  
leiderschapskwaliteiten	  verder	  kunnen	  ontwikkelen.	  Kwaliteiten	  die	  in	  het	  hectische	  en	  snelle	  
bedrijfsleven	  voor	  balans	  en	  structuur	  zorgen.	  ,,Dankzij	  onze	  programma's	  worden	  productiviteit,	  
prestaties	  en	  leiderschap	  naar	  een	  hoger	  plan	  getild'',	  zegt	  Evert	  Lassche,	  directeur	  van	  LMI®	  Noord-‐
Holland.	  ,,Onze	  internationaal	  bewezen	  aanpak	  zorgt	  voor	  sterkere	  bedrijven	  en	  organisaties.''	  

De	  vestiging	  in	  Wognum	  is	  onderdeel	  van	  de	  wereldwijde	  organisatie	  van	  LMI®	  (Leadership	  
Management	  Internationaal)	  die	  in	  1966	  werd	  opgericht	  en	  inmiddels	  actief	  is	  in	  tachtig	  landen.	  LMI®	  
is	  al	  10	  jaar	  actief	  in	  Nederland	  en	  telt	  inmiddels	  acht	  vestigingen.	  

Met	  Lassche	  heeft	  LMI®	  Noord-‐Holland	  een	  ervaren	  kracht	  in	  huis	  die	  al	  ruim	  dertig	  jaar	  ervaring	  
heeft	  in	  het	  (agrarische)	  bedrijfsleven	  in	  Noord-‐Holland.	  Hij	  is	  gestart	  als	  bedrijfsadviseur	  en	  vervulde	  
daarna	  diverse	  beleids-‐	  en	  managementfuncties	  in	  het	  bedrijfsleven.	  ,,De	  unieke	  resultaatgerichte	  
aanpak	  die	  wij	  bieden,	  werkt	  heel	  goed’’,	  stelt	  Lassche.	  ,,Het	  feit	  dat	  tienduizenden	  klanten	  over	  de	  
hele	  wereld	  gebruik	  maken	  van	  ons,	  is	  daar	  een	  bewijs	  van.	  We	  geven	  ondernemers	  en	  
leidinggevenden	  de	  kans	  om	  hun	  kwaliteiten	  en	  kracht	  ten	  volle	  te	  benutten,	  waardoor	  ze	  effectiever	  
en	  slimmer	  gaan	  werken.’’	  

In	  een	  wereld	  waarin	  steeds	  vaker	  de	  waan	  van	  de	  dag	  regeert,	  biedt	  LMI®	  een	  uitweg.	  ,,Wij	  hebben	  
gemerkt	  dat	  leidinggevenden	  en	  ondernemers	  steeds	  vaker	  het	  gevoel	  hebben	  dat	  ze	  worden	  
geleefd	  in	  plaats	  dat	  ze	  zelf	  sturing	  geven	  aan	  een	  bedrijf.	  LMI®	  biedt	  bewezen	  methoden	  aan	  om	  
balans	  en	  structuur	  aan	  te	  brengen	  in	  het	  persoonlijke	  en	  zakelijke	  leven.’’	  

LMI®	  biedt	  verschillende	  ontwikkelprogramma’s	  aan	  die	  drie	  tot	  negen	  maanden	  duren	  en	  gaat	  uit	  
van	  het	  Total	  Leader	  Concept.	  In	  plaats	  van	  het	  vergroten	  van	  kennis	  zonder	  direct	  resultaat	  –	  waar	  
veel	  trainingen	  en	  cursussen	  zich	  op	  richten	  –	  is	  LMI®	  praktisch	  en	  doelgericht	  ingesteld.	  Met	  
vooropgestelde	  meetbare	  doelen	  wordt	  in	  het	  bedrijfsproces	  snel	  toegewerkt	  naar	  het	  gewenste	  
resultaat.	  ,,Dit	  vraagt	  ook	  wat	  van	  onze	  klanten.	  Het	  is	  even	  aanpoten’’,	  zegt	  Lassche.	  ,,Maar	  door	  
onze	  aanpak,	  zien	  we	  ook	  snel	  resultaten.	  Dat	  motiveert	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  heel	  snel	  concrete	  
resultaten	  worden	  gehaald	  en	  dat	  er	  tijdwinst	  wordt	  geboekt.	  Feit	  is	  ook	  dat	  wanneer	  er	  een	  
slagvaardige	  effectieve	  leiding	  is,	  de	  rest	  van	  het	  personeel	  hier	  ook	  van	  profiteert.	  Ze	  zijn	  daardoor	  
gemotiveerder,	  creatiever,	  innovatiever,	  communiceren	  beter	  en	  daardoor	  productiever.	  Het	  werkt	  
dus	  door	  in	  alle	  lagen	  van	  het	  bedrijf.’’	  

Iedere	  nieuwe	  klant	  begint	  met	  een	  gratis	  en	  vrijblijvend	  gesprek.	  ,,Hierin	  worden	  de	  persoonlijke	  en	  
zakelijke	  uitdagingen	  en	  gewenste	  resultaten	  in	  kaart	  gebracht.	  Met	  meetbare	  en	  haalbare	  doelen’’,	  
zegt	  Lassche.	  ,,Pas	  als	  wij	  het	  resultaat	  kunnen	  garanderen,	  gaan	  we	  aan	  de	  slag.	  We	  willen	  en	  
moeten	  toegevoegde	  waarde	  bieden.	  Onze	  klanten	  moeten	  aan	  ons	  verdienen,	  op	  korte	  en	  lange	  
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.	  


