
 
  

 
Ook benieuwd naar de voor jou specifieke mogelijkheden? Neem dan contact met ons 
op. Wij zijn altijd goed bereikbaar, zowel telefonisch als op ons sfeervolle kantoor in 
Leeuwarden. Daarnaast hebben wij een digitaal platform voor onze klanten, evenals 
30 aanvullende locaties door het gehele land. 
 
Een persoonlijke ontmoeting gaat dus altijd lukken. Uit naam van RBC Consultants, 
bezoek of ontvang ik je graag!  Leg je probleem/uitdaging aan ons voor en  ontvang 
binnen één dag een geheel vrijblijvend voorstel. 
 

 

Rutger Boelsma  

Directeur RBC-Consultants 
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RBC-Consultants 
Personal Development Consultants 

Groningerstraatweg 62 

8921 TS Leeuwarden 

Telefoon 058-2660304 

Only app 0647 50 50 60 

E. info@RBC-Consultants.nl 

I.  www.RBC-Consultants.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Op weg naar meer kwaliteit van  

  werken en leven.  

mailto:info@rbc-consultants.nl
http://www.rbc-consultants.nl/


 
  

 Over persoonlijk ontwikkeling en PPS® 
 
In de komende jaren wordt persoonlijke ontwikkeling steeds belangrijker. Voor jonge 
mensen in het voortgezet onderwijs die hun studiekeuze en in de examenklas hun 
vervolgstudie moeten gaan bepalen Voor mensen tot de 35 omdat ze (veel) keuzes 
zullen moeten maken die voor hen levensbepalend zijn: huis kopen, gezin beginnen, 
vaste baan? Voor de 45 plussers omdat ze straks de duizenden ‘babyboom’ 
uitstromers zullen moeten gaan vervangen en zullen moeten dealen met het tekort op 
de arbeidsmarkt. Even een collega erbij zoeken als je het heel erg druk hebt,  zal 
straks niet gemakkelijk zijn. Uitval ligt op de loer…En voor de 55 plussers de vraag 
hoe je zo comfortabel mogelijk kunt blijven werken tot aan je pensioen. 
 

21Ste eeuw: de eeuw van de snelle veranderingen 
Blockchain, mobiel internet, internet of Things, 3D-printers, kunstmatige intelligentie 
en androidrobots, om er maar een paar te noemen, gaan branches en 
beroepsgroepen  volledig op hun kop zetten. Binnen nu en pakweg een jaar of zeven 
zullen banen als bijv. administratief medewerker, accountant, architect, notaris, 
belastingconsultent, taxichauffeur, cv-ketelinstallateur, tolk en verslaggever niet meer 

bestaan. In ieder geval alle 
reden om je zorgen te 
maken als je nu in één van 
deze beroepen werkzaam 
bent. 
 
Kom in actie en ga werken 
aan je zelfkennis of je 
persoonlijke ontwikkeling. 
Stel je toekomst zeker, 
welk beroep je ook maar 
hebt! Verandering is vanaf 
nu onontkoombaar. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
betreft alles rondom de 
ontwikkeling van jezelf, 

dus óók je leven en je werk. Het gaat over je zelfbewustzijn, je identiteit  je eigen talent 
en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van je werk en leven en het realiseren 
van je dromen en aspiraties. Dit zowel in persoonlijke als in zakelijke omgeving. 
Persoonlijke ontwikkeling is niet eindig meer, het is gedurende je gehele  leven 
actueel.  

 
 
Aan de slag met je eigen persoonlijke ontwikkeling 
Als je het lastig vind hoe te starten, hebben wij de oplossing voor je. Het programma 
dat geschikt voor je is heet Persoonlijke Positionering Strategie ofwel PPS®. In dit 
programma start je met het (nog beter) leren kennen van jezelf. Dat heet intra-
persoonlijke-intelligentie (IPI), en is geschikt voor alle bovenstaande doelgroepen, 
leeftijden en opleidingsniveaus. Eenvoudigweg omdat we allerlei modules aan elkaar 
kunnen klikken om het volledig aan te passen aan jouw vraag, wens, leeftijd en/of 
ervaring.  
 
Veelgehoorde vragen uit de diverse doelgroepen zijn: welk studieprofiel is goed voor 
mij; welke (vervolg) studie moet ik gaan doen; is deze baan wel geschikt voor mij; ik 
vind  mijn werk niet afwisselend genoeg; ik zou wel eens iets heel anders willen; haal 
ik uit het leven wat erin zit? 
 

PPS® Assessment 
De antwoorden op al deze vragen  kun je vinden in het PPS® ontwikkelings- 
programma. In het eerste deel van dit programma maken we eerst een IPI 
inventarisatie. Dat is bij jezelf ten rade te gaan. Het is het  vermogen om te reflecteren, 
en op basis daarvan de juiste beslissingen voor jezelf te nemen. Mensen met een 
sterk ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie hebben zelfkennis. Ze weten wat ze 
willen, wat ze wel of niet kunnen en hoe ze beter kunnen worden op gebieden waarin 
ze nog niet goed zijn. IPI sluit altijd aan bij wie je bent, je levenservaringen en je 
intelligentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is al een, voor jou op maat gemaakte, PPS® module vanaf € 495,00 
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