2 Grasp: Coaching en advies met paarden

Het paard houdt je
een spiegel voor

Verandermanagement. Nee, dat is niet een term die alleen bij grote organisaties gebruikt wordt. Ook kleinere MKB’ers zijn vaak druk in
de weer met het veranderen, verbeteren van de processen binnen hun organisatie. Verandermanagement vraagt veel van managers én
werknemers. 2 Grasp is een kleinschalig Helmonds adviesbureau dat bedrijven langs verrassende wegen op het juiste spoor kan zetten.
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Teambuilding
Ook als teams gecoacht worden, vormen
de paarden van het bedrijf, allemaal met
hun eigen karakter, een belangrijk hulpmiddel. Bea: “Al heel snel wordt spelenderwijs duidelijk hoe de onderlinge relaties liggen. En daar kun je dan mee aan
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de slag.” Ook met de paarden? Bea: “Kan,
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ja. Teambuildingssessies met paarden zijn
heel nuttig, en ook nog eens heel leuk.”
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2 Grasp is een adviesbureau met een jarenlange ervaring op het
gebied van coaching en organisatieadvies. Het aanbod bestaat uit:
Houtsestraat 28
5706 LS Helmond
T +31 (0)492 544 607
M +31 (0)6 30 380 335
E info@2grasp.nl
I www.2grasp.nl

● Individuele coaching
● Begeleiding van zorgkinderen
● Teambuilding & teamontwikkeling
● Organisatieadvies
Sessies worden verzorgd op
de eigen locatie aan de
Houtsestraat in Helmond.
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