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Solid Sense is hét coachings- en trainingsbureau 
voor organisaties die willen investeren in de groei 
en ontwikkeling van hun medewerkers. Zij zijn  
immers het fundament van gezonde organisaties. 
Het is onze ambitie om zoveel mogelijk organisa-
ties te helpen gezond te worden en te blijven. Als 
geen ander verstaan wij de kunst van het mooie 
coachings- en trainingsvak.

The art 
of human 
development

Met meer dan 85 gecer
tificeerde, professionele 
coaches en trainers  

bieden wij een landelijk dekkend  

netwerk en hebben we veel  

verschillende expertises in  

huis. Voor al jouw verzuim- en 

ontwikkelvraagstukken kun je  

bij ons terecht.

Met onze integrale  
aanpak op organisatie, 
team en indivi dueel  
niveau gaan we voor  

duurzame oplossingen. Wij  

leveren maatwerk, werken  

oplossings- en resultaat-

gericht, komen snel tot de  

kern en zijn recht door zee.

Door ons persoonlijk  
contact en onze  
betrokkenheid weten  

wij snel wat er speelt in  

jouw organisatie. Wij denken 

actief met je mee, bieden  

je een frisse blik of nieuw  

perspectief. Je positief ver-

rassen, daar houden wij van!



• Persoonlijke ontwikkeling

• Loopbaanontwikkeling

• Teamontwikkeling

• Leiderschaps ontwikkeling

• Duurzame inzetbaarheid

• Outplacement

• Stress en Burn-out

• Verzuim en Re-integratie

Wij begeleiden organisaties in het creëren van 

een omgeving waarin medewerkers gezond 

blijven, betrokken zijn en zich kunnen ontwikke-

len. Dat doen wij met onze op maat gemaakte 

programma’s en trajecten op het gebied van: 

Zo helpen we jou

Heb je interesse of wil je meer informatie?
info@solidsense.nl / 085 130 34 31 
www.solidsense.nl

Solid Sense is aangesloten bij NOBCO, NOLOC en OVAL.

WAAROM SOLID SENSE 

Samen  
maken we  
het succesvol 
In ons logo zie je de adelaarsveer. 

Deze staat voor vertrouwen, lef en 

veerkracht. Eigen schappen die 

onze werkwijze kenmerken. Want 

binnen onze samenwerkingen met 

onze klanten en cliënten creëren 

wij ruimte waarin vertrouwen, lef en 

veerkracht kunnen ontstaan. 

Wij geloven dat een succesvol 

coachtraject, een effectieve training 

of waardevolle samenwerking valt 

of staat met open communicatie. 

Daarom besteden wij veel aandacht 

en tijd aan het maken van de juiste 

match en het onderhouden van 

persoonlijk contact. 

Het gaat om de klik tussen de coach 

en cliënt, de trainer en het team én 

onze organisaties onderling. Hoe 

beter de aansluiting, hoe effectiever 

het resultaat.


