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LMI Wognum voor sterke leidinggevenden
en ondernemers
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LMI® Wognum is dé organisatie waar leidinggevenden en
ondernemers hun leiderschapskwaliteiten verder kunnen
ontwikkelen. Kwaliteiten die in het hectische en snelle
bedrijfsleven voor balans en structuur zorgen. ,,Dankzij onze
programma's worden productiviteit, prestaties en leiderschap
naar een hoger plan getild'', zegt Evert Lassche, directeur van
LMI® Noord-Holland. ,,Onze internationaal bewezen aanpak
zorgt voor sterkere bedrijven en organisaties.''

Bekijk ook:
De vestiging in Wognum is onderdeel van de wereldwijde
organisatie van LMI® (Leadership Management Internationaal)
die in 1966 werd opgericht en inmiddels actief is in tachtig
landen. LMI® is al 10 jaar actief in Nederland en telt inmiddels
acht vestigingen.

Bed & Breakfast past perfect i...
Vakantie als persoonlijke belevenis die
past binnen onze lifestyle, het is dé
vakantietren...

Met Lassche heeft LMI® Noord-Holland een ervaren kracht in
huis die al ruim dertig jaar ervaring heeft in het (agrarische)
bedrijfsleven in Noord-Holland. Hij is gestart als bedrijfsadviseur
en vervulde daarna diverse beleids- en managementfuncties in
het bedrijfsleven. ,,De unieke resultaatgerichte aanpak die wij
bieden, werkt heel goed’’, stelt Lassche. ,,Het feit dat
tienduizenden klanten over de hele wereld gebruik maken van
ons, is daar een bewijs van. We geven ondernemers en
leidinggevenden de kans om hun kwaliteiten en kracht ten volle
te benutten, waardoor ze effectiever en slimmer gaan werken.’’
In een wereld waarin steeds vaker de waan van de dag regeert,
biedt LMI® een uitweg. ,,Wij hebben gemerkt dat
leidinggevenden en ondernemers steeds vaker het gevoel
hebben dat ze worden geleefd in plaats dat ze zelf sturing geven
aan een bedrijf. LMI® biedt bewezen methoden aan om balans
en structuur aan te brengen in het persoonlijke en zakelijke
leven.’’
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