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SCHOUTEN & NELISSEN 

GAAT VERDER

Al sinds de oprichting in 1980 

gelooft Schouten & Nelissen 

dat sterke mensen sterke 

organisaties maken – en 

andersom. De toekomst vraagt 

om ontwikkelkracht, veerkracht 

en verbeeldingskracht. Jezelf 

kritische vragen durven stellen. 

Dat doen wij zelf ook: ‘Hoe blijven 

we relevant voor onze klant?’ 

BETER VAN DIENST

Al onze merken hebben hun 

eigen specifieke expertise, 

waarmee we nu en in de 

toekomst onze klanten nog 

beter van dienst kunnen zijn. 

Welke organisaties dit zijn en 

wat zij bieden, vindt u verderop 

in dit minizine. Blader dus 

gerust verder!

STERKER VERDER 

Schouten & Nelissen heeft 

de middelen, de mensen én 

de methodes om u en uw 

organisatie sterker te maken.

We bedanken u dan ook heel 

graag voor het vertrouwen, 

en we hebben nu al zin in de 

toekomst! U ook? 

Benieuwd naar het vernieuwde 

Schouten & Nelissen?

Kijk dan snel op www.sn.nl 

Met hartelijke groet, 

JAN-HEIN SCHOUTEN 

Jan-Hein Schouten 
President of the board



Relevance verzorgt incompany 

leer- en ontwikkelprogramma’s op 

het gebied van leiderschap, power 

skills en change management. 

Onze unieke combinatie van 

technologie en mensen maakt 

onze leerervaringen persoonlijk, 

adaptief en sociaal. We helpen je 

met onze L&D consultants, ons 

internationale netwerk van 700+ 

trainers en coaches én het online 

leerplatform. 

BIJ RELEVANCE GELOVEN WE DAT IEDEREEN ZICH KAN EN MAG 

ONTWIKKELEN. DOOR WERKNEMERS TE HELPEN GROEIEN, WORDEN 

MENSEN ÉN ORGANISATIES STERKER, INNOVATIEVER EN WEERBAAR. 

ZO BLIJVEN ZIJ RELEVANT IN EEN VERANDERENDE OMGEVING, NU 

EN IN DE TOEKOMST.

Zo bieden we bedrijven en 

organisaties over de hele 

wereld standaard of maatwerk 

leerprogramma’s.

Zet leren echt in het hart van je 

organisatie met Relevance!

Wat is relevant voor jou en je 

organisatie? We gaan er graag 

over met je in gesprek! 

Samer Rashid
CEO
T: +31 (0)418 683 440
E: samer.rashid@relevancelearning.com 
W: relevancelearning.com

Ronald de Vries
Directeur 
T: +31 (0)418 688 510
E: ronald.devries@suas.nl
W: suas.nl

POWER UP YOUR SKILLS MET 

SUAS. SAMEN VERGROTEN WE 

DE IMPACT VAN INDIVIDUEN, 

TEAMS EN ORGANISATIES MET 

POWER SKILLS – ALLE KENNIS 

EN VAARDIGHEDEN DIE JE 

STERK MAKEN EN IN BEWEGING 

HOUDEN. 

De kracht van professionele 

ontwikkeling én persoonlijke 

groei gecombineerd. De wereld 

staat nooit stil – dus hoe blijf je 

als individu of organisatie dan 

nog relevant? Hoe zorg je ervoor 

dat je sterk in je schoenen staat 

en vol voor nieuwe, uitdagende 

situaties gaat? 

Dat je niet alleen ontwikkelingen 

volgt, maar ze ook de baas bent? 

Daar is leer- en veerkracht voor 

nodig. Een unieke combinatie 

van persoonlijke vaardigheden 

én inhoudelijke kennis. Oftewel: 

power skills. Daarmee zetten wij 

je in je kracht.

Met power skills helpen we 

mensen, teams en organisaties 

sterk en in beweging te blijven. 

Dit doen we met de beste 

opleidingen, trainingen, bachelors 

en masters. We vertellen je er 

graag meer over, dus neem gerust 

contact met ons op!



Wanneer professionele 

ontwikkeling en persoonlijke groei 

hand in hand gaan, worden mensen, 

teams en organisaties sterker. 

Daar geloven we bij Competence 

heel sterk in, en vanuit diezelfde 

overtuiging bieden we dan ook een 

persoonlijke aanpak. 
  

• Co-Active Coach Training

•  Organization & Relationship 

Systems Coaching (ORSC)

•  Process Communication  

Model (PCM)

• Leadership Embodiment (LE)

WELKOM BIJ COMPETENCE! WIJ LEVEREN EERSTEKLAS 

INTERNATIONAAL GEACCREDITEERDE TRAININGSPROGRAMMA’S 

BINNEN 9 LANDEN IN EUROPA.  

Competence is de officiële 

licentiepartner van het Co-Active 

Training Institute (CTI), CRR Global, 

PCM en Leadership Embodiment. 

Onze gepassioneerde teams 

streven naar de best mogelijke 

kwaliteit en service voor onze 

klanten en deelnemers. We zijn 

nieuwsgierig en horen graag meer 

over jouw droom of ambitie! 

Annechien Lubbers
Directeur 
T: +31 (0)418 682 938  
E: annechien.lubbers@competence.org
W: competence.org

VITALE, BETROKKEN 

MEDEWERKERS DIE 

VERANTWOORDELIJKHEID 

NEMEN VOOR HUN EIGEN 

DUURZAME INZETBAARHEID?

Waar begin je? Hoe stimuleer 

je persoonlijk leiderschap en 

eigen regie? En hoe zet je je 

ontwikkelbudget effectief in? 

INZICHT.ACTIVATIE.RESULTAAT

Realise bouwt aan 

betekenisvolle, vitale en 

excellente organisaties. 

Dat doen we met scans, 

meetinstrumenten en 

activatieprogramma’s - voor 

zowel individuen, teams als 

organisaties. Samen met onze 

klanten zetten we interventies 

in om werkklimaat, welzijn of 

betrokkenheid te verbeteren. 

Onze werkwijze is datagestuurd 

en levert altijd een meetbaar 

resultaat. 

VITAAL CADEAU ONTVANGEN? 

Ontdek hoe jouw organisatie 

vanuit inzicht vitaler en 

wendbaarder wordt. Ga naar: 

www.realise.nl/vitaal-cadeau 

en ontvang een gratis online 

Vitaliteit Scan.

Marijke van Sluisveld
Directeur
T: +31 (0)418 688 688
E: marijke.vansluisveld@realise.nl
W: realise.nl

COACH TRAINING VAN 
LEIDERS VAN OVER DE 
HELE WERELD



SCHOUTEN 
& NELISSEN
& STERKER

UITGEVERIJ THEMA HELPT 

JE DE REGIE TE PAKKEN 

OVER JE PERSOONLIJKE 

EN PROFESSIONELE 

ONTWIKKELING. 

Wij geloven dat onze lezers 

zelf stappen kunnen zetten om 

hun leven en loopbaan de best 

mogelijke richting op te sturen. 

Daar helpen we graag bij!

Wil je iets verbeteren of 

veranderen aan jezelf of aan je 

functioneren op het werk, in je 

team of juist daarbuiten? Een 

boek, spel of waaier kan je net 

dat steuntje in de rug geven dat 

je nodig hebt. 

Misschien ben je op zoek naar 

verdieping: een echt goed 

handboek om met nog meer 

vertrouwen jouw (toekomstige) 

werk te doen. Wat je doel ook is, 

met onze uitgaven kun jij jezelf 

én de organisatie waar je werkt 

versterken. 

Joke Carlier
Directeur
T: +31 (0)418 683 700 
E: joke.carlier@thema.nl
W:      thema.nl

MET ONZE UITGAVEN 
KUN JIJ JEZELF ÉN 
DE ORGANISATIE 
WAAR JE WERKT 
VERSTERKEN



Peter Gerritsen  
Directeur
T: +31 (0)418 688 633
E: peter.gerritsen@newdawncoaching.nl 
W: newdawncoaching.nl

VERANDERING IS DE ENIGE 

CONSTANTE. HET OMARMEN 

VAN DIE CONTINUE BEWEGING 

IS DE BASIS VOOR SUCCES. 

PERSOONLIJK EN ALS 

ORGANISATIE. 

Dat begint met een 

organisatiecultuur waarin 

verandering wordt beschouwd als 

basisprincipe - niet als opgave. 

Als kans om iedere dag nog beter 

en nog relevanter te worden voor 

de wereld om je heen. 

Dat doen we met innovatieve 

coaching programma’s zoals 

Unlimited Coaching, waarmee 

alle medewerkers binnen een 

organisatie onbeperkt toegang 

hebben tot een coach. 

Zo nemen we heel werkend 

Nederland mee naar een 

toekomst waarin iedereen de kans 

krijgt om sterker te worden, het 

allerbeste uit zichzelf te halen om 

zo nog grotere persoonlijke en 

gemeenschappelijke doelen te 

bereiken. 

WIJ KUNNEN NIET 
WACHTEN OM TE 
ONTDEKKEN WAT DE 
NIEUWE DAG BRENGT

Menno Renes
Directeur 
T: +31 (0)418 682 882
E: menno.renes@someone.nl 
W: someone.nl

De HR-Check van Someone geeft 

je inzicht over de stand van zaken 

binnen je organisatie door de 

acute risico’s inzichtelijk te maken. 

Denk bijvoorbeeld aan hoog 

(kort) verzuim in vergelijking 

met andere organisaties. Maar 

ook: heb je wel echt inzicht in je 

underperformers en hoe staat het 

met het dossier van deze mensen? 

Is het salarishuis nog up-to-date; 

betaal je teveel of te weinig in 

deze arbeidsmarkt? Hoe heb je je 

ALS ORGANISATIE WEET JE DAT JE MEDEWERKERS BELANGRIJK 

ZIJN. MAAR ALS WERKGEVER STA JE SOMS VOOR INGEWIKKELDE 

HR-VRAAGSTUKKEN. WIJ ONTZORGEN, ONDERSTEUNEN EN 

ADVISEREN OP OPERATIONEEL, TACTISCH & STRATEGISCH NIVEAU. 

HR cyclus ingericht? 

Onze terugkoppeling biedt inzicht 

in de gezondheid van jouw HR-

beleid en geeft je nuttig advies 

over kansen en risico’s, quick wins 

en verbeterpunten. 

Geen HR-Check nodig? Maar wel 

een vraag, een project waarbij je 

hulp nodig hebt? Ook dan staan 

we graag voor je klaar. 

Wij zijn Someone, 

jouw HR-business partner.



NEW HEROES ACADEMY 

ONTWIKKELT! ONZE 

KWALITATIEVE SOFTSKILL 

TRAININGEN MAKEN HET 

WERKEN EN LEVEN WEER EEN 

STUKJE MAKKELIJKER. 

New Heroes Academy investeert 

in verdieping in plaats van 

verbreding. Samen met de klant 

onderzoeken we uitdagingen 

binnen de organisatie en 

ontwikkelen we een plan dat 

impact maakt op het individu én 

de organisatie.

Met onze unieke combinatie 

van e-doing, de opbouw van 

de trainingen en innovatieve 

leerinterventies helpen we 

organisaties de juiste trainingen 

op het juiste moment te volgen, 

zodat de impact optimaal is. 

Implementatie bestaat bij New 

Heroes uit zorg en aandacht 

voor activatie, betrokkenheid en 

hernieuwde focus. 

New Heroes Academy 

laat je medewerkers vliegen!

Thera Gerritsen
Directeur 
T: +31 (0)418 682 888
E: thera.gerritsen@newheroes.com
W: newheroes.com

ACADEMY

Diddo van Zand
Directeur 
T: +31 (0)884 959 000
E: Info@ixly.nl
W: ixly.nl

Gedreven mensen met talent en 

passie maken het verschil binnen 

de organisatie. Vooral wanneer 

ze elkaar inspireren zijn de 

mogelijkheden eindeloos. Durf 

dus door iemands CV te kijken en 

ontdek zijn of haar echte talent. 

Onze assessments geven 

inzichten in de verborgen talenten, 

competenties en drijfveren van 

kandidaten. Daardoor neem je 

betere selectiebeslissingen!

DE BESTE MENSEN SELECTEREN, ONTWIKKELEN ÉN BEHOUDEN 

VOOR JE ORGANISATIE. DAT DOE JE MET HET SLIMME 

ASSESSMENT PLATFORM VAN IXLY. 

We adviseren je graag welke 

instrumenten voor jou het meeste 

opleveren en hoe je

de beste resultaten behaalt bij het 

selecteren van talenten. 

Je selecteert zo mensen die écht    

passen bij de organisatie en bij 

de functie. Zo zorgen we samen 

voor minder verloop en een 

hogere prestatie. 

MINDER VERLOOP EN       
EEN HOGERE PRESTATIE

INSPIREER EN 
ONTWIKKEL JE 
MEDEWERKERS



2016 Oprichting New Heroes. 

1992 Oprichting Thema

1980 Oprichting 
Schouten & Nelissen. 

2021
JAN

Oprichting Someone.

2021
APR Oprichting Realise.

2021
MRT

Oprichting Competence.

2022
JAN Schouten Global wordt 

Relevance Learning. 

2023
JAN IXLY &  Schouten & Nelissen 

bundelen hun krachten.

2021
SEP

Oprichting New Dawn. 

Sterker sinds 1980

2022

2021

2023

1980

2016

ONZE
ORGANISATIES 

ACADEMY



BEZOEKADRES
Van Heemstraweg West 5
5301 PA Zaltbommel

CONTACT
T: +31 (0)418 688 666
E: Info@sn.nl 

SN.nl


