
BILAN COACHING, 
TRAINING & ADVIES

Bewust in verbinding



COACHING
Als je in je werk en/of persoonlijke leven op 
bepaalde punten vastloopt, kan persoonlijke 
coaching groei, verandering en beweging brengen. 
Het kan je bewust maken van vastgeroeste 
patronen, denkbeelden en overtuigingen en  
inzicht geven. 

Bilan is gespecialiseerd in coaching op de 
gebieden culturele diversiteit en hooggevoeligheid. 

TRAINING
Bilan biedt diverse trainingen en workshops op het 
gebied van culturele diversiteit. 

Een greep uit het aanbod:
• Variis programma; een programma wat  
   modulair kan worden opgebouwd gericht op 
   uiteindelijke borging van cultuur sensitief 
   werken binnen organisaties.
• Workshops gericht op bewustwording van 
   culturele diversiteit
• Gastcolleges cultuursensitief werken
• Inclusief leiderschapstrainingen

Alle trainingen en workshops zijn op maat, 
gericht op de vraag van de klant. 

Bilan is gespecialiseerd in culturele diversiteit 
en hooggevoeligheid. Ze biedt daarin coaching 
gericht op cultureel etnische diversiteit en 
hooggevoeligheid (hsp).

Tevens biedt ze training en advies gericht 
op culturele diversiteit voor particulieren en 
organisaties. De wijze waarop Bilan werkt, is 
altijd maatgericht, vanuit de kernwaarden dat 
we allemaal uniek en gelijkwaardig zijn. 



ADVIES
Onderzoek geeft aan dat bedrijven en organisaties 
beter presteren als hun personeel een gemengde 
culturele en etnische achtergrond heeft. 
Diversiteit heeft meerwaarde voor organisaties. 
Leidinggevenden en collega’s moeten goed 
kunnen omgaan met de mix van verschillende 
culturele achtergronden. 

Advisering richt zich op vragen als:
• Hoe kan ik als organisatie een afspiegeling 
   zijn van de samenleving zowel qua 
   personeelssamenstelling, mijn communicatie en 
   mijn aanbod? 
• Hoe kan ik als organisatie aansluiten op de 
   vragen van een cultureel diverse klantengroep?
• Hoe maak ik personele keuzes ten aanzien van 
   een cultureel divers personeelsbestand?
• Hoe leid ik mijn professionals en management 
   op ten aanzien van meer culturele diversiteit op 
   de werkvloer? 

Kijk gerust op de website voor het 
volledige aanbod of  neem contact 

op (www.bilancoaching.nl).



Bent u benieuwd naar wat Bilan kan bieden of heeft u behoefte aan meer informatie? 
Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek over de 

mogelijkheden aansluitend op uw vraag.

U kunt Bilan bereiken via:
info@bilancoaching.nl / 06 82792704 

Kijk voor meer informatie op www.bilancoaching.nl


