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Het beste halen uit mensen en organisaties, dat is de missie van 

LMI én van Evert Lassche en Jan Eenkoren. Samen zijn ze eigenaar 

van LMI Noord-Holland. De onderneming groeit in groot tempo. ‘We 

merken dat de behoefte aan krachtig ondernemerschap en persoonlijk 

leiderschap sterk toeneemt. Ook in West-Friesland. Wij helpen 

mensen graag het verschil te maken.’

In 2014 startte Evert de Noordhollandse tak van het wereldwijd actieve 

concept. Sinds enkele maanden is Jan mede-eigenaar. Beide heren 

hebben 30 jaar ervaring binnen diverse beleids- en managementfunc-

ties. Met de bewezen formule van LMI begeleiden ze personeel én 

organisaties bij zakelijke en persoonlijke groei. En met succes. 

Mensen maken het verschil

‘LMI biedt geen training of cursus, maar begeleidt mensen binnen een 

bedrijfsproces. We laten hen zelf ontdekken waar de knelpunten zitten. 

Vanuit eigen beleving worden betere resultaten geboekt die ook op de 

langere termijn doorzetten. We ontwikkelen het persoonlijk leiderschap. 

Ja, ook van niet-leidinggevenden. Hoe goed het product of de dienst 

van een bedrijf ook is, de mensen maken het verschil en vormen de 

echte sleutel tot succes. ’

Balans tussen werk en privé

Binnen bedrijven slokt de ‘waan van de dag’ vaak alle tijd en energie 

op. Ondernemers raken daardoor uit balans. Ze hebben het gevoel te 

worden geleefd in plaats van dat ze zelf sturing geven. Dat heeft zijn 

weerslag op de medewerkers en uiteindelijk ook op de organisatie zelf. 

‘Wij helpen mensen bij het aangaan van zowel zakelijke als persoon-

lijke uitdagingen. Een juiste balans tussen werk en privé is daarbij 

van essentieel belang.’

Meetbaar rendement

‘De doelgerichte programma’s bieden direct toegevoegde waarde. 

Waar trainingen zich richten op het vergroten van kennis, richten wij 

ons op het bereiken van doelen met een meetbaar rendement. Het 

is een proces van natuurlijke en persoonlijke groei. Dat komt zowel 

het individu als de organisatie ten goede. De praktijk leert dat de 

investering al binnen enkele maanden is terugverdiend. Bovendien 

levert het meer bevlogen en betrokken medewerkers op.’

Haalt u het beste uit uzelf en uw bedrijf?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek waarbij we de 

uitdagingen en gewenste resultaten in kaart brengen. Vanuit openheid 

en integriteit begeleiden wij u op uw werkplek in uw eigen vertrouwde 

omgeving. Voor meer informatie: www.lmi-noordholland.nl

Wat is LMI?

LMI staat voor Leadership Management Institute. Al bijna 50 jaar 

bedient LMI jaarlijks zo’n 10.000 klanten binnen het MKB in 80 

landen. In Nederland kent het internationaal bewezen concept 

inmiddels 8 vestigingen. LMI Noord-Holland opereert vanuit 

Wognum en Enkhuizen.
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