Duurzaam
Recht
Conscious
Contract

Klant-perspec3ef

Wat doe ik & wat bied ik aan?

Wat

“Arthur aan tafel”
2nd opinion
Stukken

Advocaat

Hoe

Nieuwe “JIJ”
Geïnspireerd
& ac4ef
toehoorder

Drijfveren, ervaring en rollen
Wie en Waarom

Nieuw
ecosysteem

Vernieuwd
bestuur &
toezicht

Preven4ve, Proac4ve,
Collabora4ve law
Conscious Contrac4ng
Publica4es
Spreken & presenteren
Opleiding(en)
Workshops
Docentschap

Regisseren
samenspel
mens en
systeem

Uitdragen
gedachtegoed
van vernieuwing

Organisa1eadvies
op snijvlak van
leef- en systeemwereld

Ervaring die ik
inbreng
Juridisch
Psychologisch
Trainer
Facilitator

Toezicht op
besturen

Governance
Advisering

Regels van systemen:
MZ, arbeidsrecht,
lineaire wereld
Aanslui4ng
beleidscyclus,
'staande' organisa4e
en processen

Samenspel
(incl. Juridisch)
Mens & Systeem
Rol bewustzijn
Regisseur
Nieuw organiseren
Co-crea4e & Mul4disciplinair
Bezield & dienend leiderschap Organisa1eadvies

Schrijver
Spreker
Adviseur
Docent
Moderator
Procesbegeleider

Verlangen
Borging van wat ik doe
Duurzaam eﬀect interven4es
Congruen4e tussen weg & doel
Waardevrije oriënta4e

Adviseur, docent &
programmadirecteur
Governance opleidingen

Vrije ruimte

Arthur Hol
Liefde
Helen
Licht brengen
in de wereld

Drijfveren
Samen
Iedereen telt
Elke stem telt

WaardeN

Regisseur &
Procesbegeleiding
2nd opinion

Samensturingsaanpak

Rollen die ik aanneem
Netwerkend
Visionair
Regisseur
Katalysator
Verbinder
Aanjager
Inspirator
Paard van Troje
Robin Hood

Nieuwe ‘WIJ’
Veranderde
organisa4e

Vragensteller
Hofnar
Sjamaan / Dorpshoofd
Pionier
Voortrekker
Wegvoorbereider
Boegbeeld
Luis in de Pels
Bewaker/Hoeder
(van A naar B via B)
Sparringpartner

Waarden
Persoonlijkheid
Licht(heid)
Onbevooroordeeld
Speelsheid
Nieuwsgierig
Organisch
Rechtvaardigheid
Loyaliteit
Verbinding
(met jezelf, elkaar, AL)

Talenten
Onderstroom
Eigenheid zien
’t mooie zien
Natuurlijk gezag

In welk klantklimaat gedij ik goed?

Wie zijn mijn klanten?

• ‘Haarden’ van veranderbereidheid, waar een vuurtje sluimert
dat ik mag aanwakkeren tot transformerend vuur
• Waarde-gedreven zijn
• Mens boven systeem plaatsen
• In proces zijn van Bewust Onbekwame omgeving naar Bewust
Bekwame omgeving
• Op ‘t snijvlak opereren van procesbegeleiding en inhoud
• Boardroom level zijn
Sleutelbegrippen:
• Opera9onele zelfredzaamheid hebben
Van A naar B via B
• Langdurige rela9es aangaan
Onderstroom naar boven
• Open zijn naar input van team van experts (*)
Waarden-gedreven
• Open zijn naar ﬁlosoﬁe Nieuw Organiseren
• Gezonde mix van klanten dichtbij & veraf
(*) Werken met Arthur = werken met Arthur + Team van Experts

• Verlangt naar een nieuwe wereld en wil daarvoor met mij
werken
• Is slim, leergierig, snapt ‘conscious contrac9ng’, mijn aanpak &
ﬁlosoﬁe
• Neemt de 9jd voor de fase “waarom willen we wat en hoe en
wanneer’?
• Wil de veranderkracht in de eigen organisa9e benuDen, dus
een traject mét betrokkenheid van de vloer
• Wil in ‘structurele vrijheid’ met mij samenwerken (=x-tal
dagdelen, naar behoeJe invullen en mét langdurige
betrokkenheid)
• HeeJ een oprechte worsteling rondom verandering
• Begrijpt dat ik een team van experts meeneem t.b.v. Zijn
veranderproces met als beneﬁts : onaQankelijkheid van mijn
agenda & verschillende ‘smaken’.
• Wil met MIJ samenwerken om waar ik voor sta

Ik gedij goed op plekken met de volgende kenmerken:

Tot stand gekomen i.s.m. met www.hetzakelijkehart.nl.
De boom is een beeldmerk van Het zakelijke hart.

Mijn opdrachtgever:

Contact: www.arthurhol.nl, aehol@hrmcollege.nl, 06-47896046

“IK”

Persoonlijk perspec3ef

De beste versie van
mezelf

Wie ben ik & wat voedt mij?

``

Toegevoegde
(W)Aarde
Leef en geef mijn
volle poten4e

Leef Arthur
Toezicht op
besturen

Nieuwe Business
Duurzame Moderator
onderneming Contact leggen
(win-win) tussen par4jen

Verbinden van
Mensen & Ideeën

Samenspel
Mens & Systeem
Rol bewustzijn
Regisseur
Nieuw organiseren
Co-crea4e & Mul4disciplinair
Bezield & dienend leiderschap
Vrije ruimte

Verbinden van juridische
systeemwereld &
psychologische leefwereld

Regisseren
samenspel
mens en
systeem

Op4maal
mens &
systeem

Arthur Hol
Liefde
Helen
Licht brengen
in de wereld

Eigen-(W)Aarde(n)

Verlangen
Borging van wat ik doe
Duurzaam eﬀect interven4es
Congruen4e tussen weg & doel
Waardevrije oriënta4e

Rol van de elementen
Wat zijn obstakels en
uitdagingen voor mij?
• Klanten met een
oprechte worsteling is
ok. Klanten die mij
willen inzeDen voor een
traject dat slechts
bedoeld is als “windowdressing” is niet ok.

Drijfveren
Samen
Iedereen telt
Elke stem telt

Rust
Lummel4jd

Waarden
Persoonlijkheid
Licht(heid)
Onbevooroordeeld
Speelsheid
Nieuwsgierig
Organisch
Rechtvaardigheid
Loyaliteit
Verbinding
(met jezelf, elkaar, AL)

Gezin
Tijd met Melissa
& mijn dochters

Talenten
Onderstroom
Eigenheid zien
’t mooie zien
Natuurlijk gezag

Boomonderhoud

Hoe zorg ik voor het welzijn
Lemniscaat
van mijn boom?
Spelen met
• Interac9e met anderen:
open en dicht zijn
Voeding
o Samendragen
Reizen
Natuur
Gezond eten
o Klankborden
Naar nieuwe plekken
Tijd in de natuur
• Administra9e & IT support
• Gezonde Eigen-Aarde:
Sport
Voor nieuwe kennis
Prak1sche
o Gezond leven
Bewegen
Lezen & Studeren
o Fysieke voeding
ontzorging
Nieuwe inspira4ebronnen
o Inspira9eve voeding
IT, Admin
o Conscious (ﬁnancial)
& kennis aanboren
Geld
Fysiek, emo4oneel
contracts
Goed
mentaal,
spiritueel.
inkomen Voedingsbodem
Privé & Professioneel

Wat voedt mij?

Tot stand gekomen i.s.m. met www.hetzakelijkehart.nl.
De boom is een beeldmerk van Het zakelijke hart.

Contact: www.arthurhol.nl, aehol@hrmcollege.nl, 06-47896046

