Impuls brengt nieuw uitzicht
door inzicht
Nieuw uitzicht door verhelderende
inzichten. Over de spreekwoordelijke
schuttingen heen kijken; daar maakt
Impuls, bureau voor persoonlijke groei,
succesvol werk van. Stuwende kracht
achter Impuls is Esther Esselbrugge, die
als ervaren coach mensen in beweging
weet te brengen, zodat zij meer uit
zichzelf halen. “Het bedrijfsleven ziet
steeds meer het nut van coaching
in. Je kunt er de toppers mee aan je
organisatie binden en de middenlaag
naar een hoger niveau tillen. En
dat heeft een positief effect op de
bedrijfsresultaten”, aldus Esther.
Esther besluit in 2004 om Impuls op te richten.
“Ik wilde op eigen kracht ondernemen; mijn
managementkwaliteiten gebruiken om een breed
publiek de ‘push’ geven om te groeien”, blikt ze
terug. Tal van organisaties en instellingen hebben

Impuls inmiddels ingeschakeld om een verbetering
in het functioneren van hun teams of individuele
werknemers te realiseren.
“De huidige economie stelt hoge eisen aan
organisaties en aan medewerkers. Er moet
voortdurend beter gepresteerd worden. Dat vraagt
om optimaal functioneren van iedereen binnen de
organisatie; van management tot de werkvloer”,
zet zij de hedendaagse situatie uiteen. “Wanneer
werknemers zich slim en met toewijding in weten
te zetten voor de organisatie, levert dat enorm
rendement op!” Impuls biedt maatwerk coaching
en trainingen aan om dit te realiseren, op afdelingsen op managementniveau.
De coachingstrajecten van Impuls zijn praktisch en
kortlopend. Esther: “Ik houd van oplossingsgericht
werken; mensen laten inzien wat zij morgen
al anders kunnen doen om hun doel en dat van
de organisatie, te behalen. Na gemiddeld acht
consulten is er zichtbaar en bruikbaar resultaat.”

Esther heeft haar kennis en ervaringen neergelegd
in een inspirerend boek met de veelzeggende titel
‘Ik ga ervoor’. Een praktisch boek met handvatten
voor het omzetten van goede voornemens in
daden. Wilt u uw organisatie naar een hoger plan
tillen? Plan dan een vrijblijvende afspraak in met
Esther via 06-14636766.
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