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HERKEN JE DIT?

WIL JE GEMOTIVEERDE MENSEN DIE
VANUIT PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
HET BESTE UIT ZICHZELF HALEN?
Medewerkers die zich onderdeel van de bedrijfsmissie

en -visie voelen? En mensen die op de juiste plek en met
de juiste energie voor optimale resultaten gaan?

Jij weet wat jouw organisatie nodig heeft, wat je wilt

uitstralen en wilt bereiken. Wij hebben de kennis en kunde
om hier op een juiste manier op te trainen en mensen in
beweging te krijgen. Door ons topniveau van trainen en

coachen worden jouw mensen de beste versie van zichzelf
én inspireren ze elkaar om samen maximaal te presteren.

ONZE OMGEVING
HEEFT STEEDS
MEER INVLOED OP
ONS GEVOEL VAN
WELZIJN

DE WERELD VERANDERT

We leven in een tijd waarin we dagelijks

geconfronteerd worden met een steeds extremer
veranderende wereld. De snelheid en intensiteit

waarmee deze veranderingen gepaard gaat maakt
dat we onder grote druk komen te staan en onze

omgeving steeds meer invloed op ons gevoel van
welzijn lijkt te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je

onder deze omstandigheden jezelf niet verliest en
richting je doelen kan blijven bewegen? Hoe zorg
je ervoor dat je onder deze omstandigheden
jezelf niet verliest en richting je doelen kan
blijven bewegen?

TRAINING EN COACHING

SAMEN CREËREN WE EEN
TRAININGSPROGRAMMA OM HET
BESTE RESULTAAT VOOR JOUW
ORGANISATIE TE BEHALEN
Met onze Incompany-trainingen bieden wij op maat

gemaakte training en coaching aan. Van awareness door
contentcreatie, video’s om te prikkelen, e-learnings en
informatieve webinars tot verdiepende, persoonlijke
(online) trainingen om in actie te komen; alles is
mogelijk.

COACHING VOOR MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN
Speciaal voor leidinggevenden die met impact willen
leiden en het maximale uit zichzelf willen

halen, bieden wij intensieve coaching op maat.

WIJ GELOVEN IN HIGH
ENERGY LIVING
ONZE METHODE

De basis van deze sterke fundering is het

genereren van continue optimale energie. We

begeleiden je bij het bouwen van deze fundering
door middel van het toepassen van de HEX

methode. Deze totaalmethode is het resultaat

van jarenlange ervaring in het trainen en coachen

van high performers, gecombineerd met kennis en
onderzoek uit de gedragswetenschappen, Neuro
Linguïstisch Programmeren, hormoon therapie,
energy-coaching en topsport.
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CREËR HELDERHEID

Helderheid is de kracht

die je oproept door je te
richten op dat wat het

belangrijkste is. Het is de

O2

basis van elk succes.

ONTWIKKEL DE LEIDER

MANAGE JE ENERGIE

Je bent een voorbeeld voor je omgeving.

Dit is de fundamentele kracht

Je inspireert en haalt het beste in

achter presteren, succes, geluk en

anderen naar boven, zodat ook zij
weer een voorbeeld
kunnen zijn voor
anderen.

voldoening. Jouw energie bepaalt elke
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dag weer hoe je denkt, wat je
voelt en hoe je reageert

GEWOONTES VOOR SUCCES

Goede gewoontes geven je het

essentiële vermogen om meer voor elkaar
te krijgen in dezelfde tijd,
zodat de kwaliteit van je
leven verbetert.

op dingen.

DE HEX METHODE
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WIE ZIJN WIJ?

WIL JIJ IN ELKE
FASE VAN JE LEVEN EN BINNEN AL JE
ROLLEN DE MEEST
ENERGIEKE VERSIE
VAN JEZELF ZIJN EN
OP FYSIEK-, MENTATEAM HEX

WIJ ZIJN EXPERTS IN
OPTIMALE ENERGIE
Wij creëren unieke leiders die met optimale energie op
dagelijkse basis een inspiratie vormen voor hun team

en organisatie. We staan garant voor een persoonlijke
transformatie en levenslange groei.

Met onze jarenlange ervaring en expertise committeren wij
ons op dagelijkse basis om het beste van onszelf te geven.

De mensen binnen HEX besteden op dagelijkse basis bewust
aandacht aan mentale-, fysieke-, spirituele- en emotionele
energie, wat tevens de basis vormt van de unieke HEX

methode. Doordat we op continue basis in connectie met

onszelf en met iedereen die met ons samenwerkt (intern en
extern) staan, blijven we groeien, leren en transformeren.

HUNG NUYGEN

NLP COACH,

HIGH END PERSONAL TRAINER,

MASTER HIGH PERFORMANCE ENERGY
“Met de discipline en sterke mindset die ik al had vanuit de

topsport, in combinatie met de juiste mensen en het bestuderen
van verscheidende theorieën omtrent gedrag, ben ik mijzelf
opnieuw gaan ontdekken. Ik wilde altijd al blijven leren en

groeien en merkte al snel dat ik niet alleen zelf wilde groeien,

maar ook mensen wilde helpen en van waarde voor ze wilde zijn.
In de afgelopen jaren heb ik honderden mensen begeleid om

de beste versie van zichzelf te mogen worden. Ik heb met eigen
ogen gezien waar mensen tot toe in staan zijn. Mijn missie is

om iedereen te inspireren en motiveren hun ware potentieel te

ontdekken en benutten. Ik weet uit ervaring dat echt iedereen het
kan en dat je met de juiste methode en begeleiding dingen kan
bereiken die je nooit van te voren had durven dromen.

WAAR IK VOOR STA IS DINGEN TOEPASSEN IN MIJN EIGEN LEVEN.
INSPIREREN EN EEN LEIDEND VOORBEELD ZIJN, DAT IS MIJN
KRACHT.”

T O PAT L E E T, H E A LT C O A C H ,
FOUNDER HEX GLOBAL

DEBBY HARTMAN

NLP COACH & GEDRAGSEXPERT
ANTROPOLOOG,

HORMOON THERAPEUT I.O.
F I T- B O X I N G C O A C H

CO-FOUNDER HEX GLOBAL

HIGH PERFORMANCE ENERGY COACH
“Door mijn jonge moederschap, het nastreven van een carrière en
een drang naar het behalen van titels weet ik vanuit persoonlijke
ervaring wat een blinde prestatiegerichte mindset met je kan

doen. Wanneer je een heldere richting mist in je leven en weinig

aandacht besteed aan de connectie met jezelf, raakt vroeg of laat
je batterij op. Ik leefde een leven waarin ik voor de buitenwereld
ogenschijnlijk succesvol was echter van binnen bezweek

onder de druk en heel veel jaren diep ongelukkig was, totdat
ik een persoonlijk dieptepunt bereikte. Door bewust te leren

nadenken over de persoon die je wilt zijn en wat je nodig hebt

om die persoon ook daadwerkelijk te kunnen worden, kom je in

beweging. Dat genereert de energie die je nodig hebt om elke dag
de beste versie van jezelf te geven. DOOR EEN HELDERE MISSIE,

DEJUISTE ENERGIE EN VASTE RITUELEN KAN IK MIJZELF STEEDS
OPNIEUW ONTDEKKEN EN LEER IK CONTINU DAT IK ZOVEEL
STERKER BEN DAN IK DENK.”

WIL JE GRAAG MEER WETEN
OVER WAT HEX GLOBAL VOOR
JOU KAN BETEKENEN?
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