
               Deirdre Schokking training & coaching 

 
Gratis informatie-avond 
 
Scoren met mensgerichte aandacht! 
Heeft u een eigen bedrijf of werkt u in de dienstverlening? Wilt u meer rendement uit uw 
werknemers, u zelf en uw bedrijf halen? Bent u nieuwsgierig naar hoe u aantrekkelijker voor uw 
gasten/klanten kunt zijn? En zoekt u naar middelen om u te onderscheiden van collega bedrijven, – 
instellingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar de gratis informatie-avond ‘Scoren met 
mensgerichte aandacht’. 
Deze gratis informatie-avond wordt georganiseerd door Christiaan van Krimpen van ‘Van Krimpen 
Consult’ en Deirdre Schokking van ‘Deirdre Schokking training & coaching’. Christiaan van Krimpen 
laat u in een workshop kennismaken met de Persoonlijke Profiel Ananlyse. Dit is een eenvoudige 
methode hoe u beter uw personeel in kunt zetten om het beste uit hen te halen. Deirdre Schokking 
laat in een workshop de winstgevende kracht van gastvrijheid zien voor uw bedrijf of instelling. 
 
Voor wie 
Voor alle eigenaren, managers en medewerkers van bedrijven/instellingen die werken met 
gasten/klanten. 
 
Resultaat  
U heeft kennis genomen van hoe u uw bedrijf of instelling bloeiend(er) kunt maken door 

 Betere inzet van uw personeel 
 De kracht van tevreden klanten/gasten 
 Uw onderscheidend vermogen  

 
Wie zijn Christiaan van Krimpen en Deirdre Schokking? 

 Christiaan van Krimpen heeft een eigen consultancy bureau en is gespecialiseerd in 
outplacement vraagstukken. Zie voor meer informatie: vankrimpen.nl  

 Deirdre Schokking heeft een eigen trainings- en coachingsbureau  en is, vanuit haar ervaring 
als campingeigenaar op Terschelling, gespecialiseerd in de kracht van gastvrijheid. Zie voor 
meer informatie: deirdreschokking.nl 

  
Christiaan van Krimpen Deirdre Schokking 
 
Praktische informatie 

 Duur: 1,5 uren, incl. gratis consumptie 
 Datum en tijd: donderdag 4 juni  19.30-21.00 uur 
 Plaats: Hof van Eckberge, Lintveldseweg 1a, Eibergen 
 Prijs: gratis 
 Opgeven: via Christiaan van Krimpen (vankrimpen.nl/06  53 39 96 16) of Deirdre Schokking 

(deirdreschokking.nl/06  10 68 18 30) 
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