Brengt structuur in uw organisatie

Een onafhankelijk blik op uw resultaten
Meetsma Advies brengt structuur in organisaties

Coaching
Wij zijn gespecialiseerd in het coachen en trainen van
de gehele organisatie of van individuele medewerkers.
Coaching en training bevorderen de onafhankelijkheid en
het verantwoordelijkheidsbesef van uw medewerkers.
Dit helpt de productiviteit te verhogen.
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Bedrijfsopleidingen
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