


Wij transformeren de passie 
van de mens tot magie in de 
organisatie 
Innervida is een strategisch adviesbureau op het gebied van 
human experience-diensten. We zijn een team van psychologen, 
sociologen, therapeuten, consultants, coaches, trainers en werken 
interdisciplinair samen. Onze expertise en ervaring is divers, toch 
delen we al meer dan twintig jaar een gezamenlijke passie voor de 
mens. Wij werken nauw met je samen om jouw persoonlijke ambitie 
en de professionele ambitie van jouw team en organisatie waar te 
maken.



Wie wij zijn

We zijn human experience-
experts
Veel organisaties zien hun medewerkers nog steeds als een 
‘resource’. Wij zien iedereen vooral als mens. Mensen zijn nooit alleen 
medewerkers; ze zijn ook ouder, kind, buurman, vriend, vriendin en 
partner. Dit alles bepaalt hoe iemand zijn werk ervaart en zich in een 
team of organisatie gedraagt. Om die reden nemen we de woon-, 
werk-, technologische- en leefomgeving altijd als context mee. Wij 
zijn human experience-experts.



Wat we doen

We vinden dat iedereen de beste 
versie van zichzelf kan worden
Wij geloven dat de mens weer mens mag zijn. Ons doel is dat 
ieder mens in al zijn contexten de beste versie van zichzelf is. Deze 
ontwikkeling is voor iedereen anders en daarom gaan wij met 
oprechte aandacht, interesse en verbinding net een laagje dieper. 
Zo maken we het ongewone gewoon. Dit is win-win voor de mens, 
het team, de organisatie en de samenleving. Wij ondersteunen, 
begeleiden en adviseren je graag in de vervolgstappen.

Wij ondersteunen je in jouw 
ambitie
We gaan voor langdurige impact. Met onze onderzoeken, 
evenementen, kennis, ervaring en opleidingsprogramma’s maken 
we mensen en organisaties klaar voor toekomst, aantoonbaar 
gelukkiger en succesvoller. Ben jij een mens van de toekomst en durf 
je human experience management toe te passen in jouw organisatie 
of team?



Innervida voor organisaties

Human experience-management
Human experience management gaat uit van de mens als 
belangrijkste kapitaal in de organisatie. Niet alleen de mens als 
werknemer, maar in al zijn verschillende rollen als ouder, buurman 
of partner. Het is belangrijk de hele mens in al zijn contexten te zien. 
Dus naast de werkomgeving ook de woon-leef en technologische 
context. Als organisatie ben je dus positief geobsedeerd door alle 
menselijke elementen, stel je de mens centraal en speel je proactief 
in op menselijke behoeften.

Organisatie maatwerkopleidingen
Een maatwerkopleiding vraagt om precisie. Zo simpel is dat. 
Een programma op maat ontwikkelen, kan alleen als je alle 
belanghebbenden erbij betrekt. Van medewerker tot bestuurder. 
Van manager tot uitvoerder. We luisteren naar jouw wensen, doen 
onderzoek in de organisatie om daarna een plan van aanpak te 
maken, waarbij we gezamenlijke doelstellingen formuleren om die 
stip op de horizon te bereiken.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid gaat over precies weten wat mensen in 
organisaties nodig hebben om optimaal te functioneren en de beste 
versie van zichzelf te kunnen zijn. Minder verzuim betekent preventief 
en op het juiste moment inspelen op wat nodig is en waar behoefte 
aan is. Een belangrijk aspect is dat alle mensen gezien en gehoord 
willen worden in wie ze zijn.



Innervida voor teams

Team analyse & Assessments
Onze team-analyse en assessments geven je inzicht in de bewuste 
en onbewuste drijfveren van alle teamleden. Zowel persoonlijk als 
op teamniveau ontdek je welk potentieel je nog kunt aanboren 
en ontwikkelen. We creëren bewustwording van wat op een 
onbewust teamniveau aanwezig is. Elk teamlid wordt zich bewust 
van onderstromen, patronen en teameigenaardigheden. Zo leert 
iedereen door zichzelf te ontplooien, maar ook van elkaar.

Teamcoaching
Is er gedoe in jouw team, voel je de onderstroom maar kan je de 
vinger er niet opleggen, voelen teamleden zich niet meer gehoord en 
gezien en is de verbinding verloren met de organisatiedoelstellingen? 
Dan is er werk aan de winkel. Doelgericht gaan we op een 
transparante wijze aan de slag met de jouw team. Door verschillende 
interventies zorgen we ervoor dat het gedoe constructief wordt, jullie 
prettiger werken en beter presteren.

Teamoptimalisatie
Goed op elkaar ingespeelde teamleden weten wat zij kunnen 
doen om het team net dat stapje verder te brengen. Een 
teamoptimalisatietraject zorgt ervoor dat je als team inzicht krijgt in 
elkaars potentie. Als je de drijfveren en competenties van je collega’s 
kent, wordt samenwerken een stuk makkelijker. Je weet beter 
wat je aan elkaar hebt. Zo kun je een volgende stap zetten en als 
team excelleren. Processen gaan sneller, efficiënter en hebben een 
zichtbaar beter resultaat.



Innervida voor mensen

Executive & Personal Coaching
Wij hoeven jou niet meer uit te leggen wat coaching is. Dat weet jij 
als geen ander. Al meer dan twintig jaar zijn wij gespecialiseerd in 
personal coaching, excecutive coaching en coaching on the job. We 
werken altijd doelstellingsgericht vanuit een gelijkwaardige één-op-
één-relatie waarbij jouw coachvraag centraal staat.

Loopbaanbegeleiding & Outplacement
Afscheid nemen van de huidige situatie en het omarmen van een 
nieuwe toekomst is niet altijd eenvoudig en gaat soms gepaard 
met weerstand. Wij weten dat dit heel normaal is en dat je als 
mens of organisatie door verschillende fasen heen moet. Bij 
outplacementtrajecten moet echt iets veranderen in de organisatie 
en bij loopbaanvragen zitten mensen niet meer op de juiste plek. De 
context blijft hetzelfde, veranderen is een kunst!

Leiderschapsontwikkeling
Het leiderschapsontwikkelingstraject gaat over wie jij bent als 
mens, wat je drijft, waar je voor staat, welke keuzes je maakt en wat 
je hiermee doet in je team of organisatie. Wij noemen dat human 
experience-leiderschap. Je wordt je meer bewust van je eigen kracht 
en je hebt meer inzicht in wat je drijft. Verschillende interventies als 
doelbepaling, persoonlijkheidsanalyse en coachingsgesprekken 
zorgen ervoor dat je jouw drijfveren en competenties optimaal kunt 
inzetten om zowel je eigen doelstellingen als die van je team of 
organisatie te halen.



Wij zijn experts op het gebied 
van het ontwaken en vormen 
van de onbewuste talenten van 
de mens
Wij richten ons op visionaire mensen, teams en organisaties die open 
staan voor verandering. Klanten zijn de spiegel van onze kwaliteit. 
Een goede relatie vanuit vertrouwen is onze basis.

Laten we samen iets moois beginnen!
Heb je een vraag of wil je gewoon even sparren?
Mail naar sparren@innervida.nl of bel ons op 010-8466404
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010 - 846 64 04
info@innervida.nl
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