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‘MUZIKAAL’ AANBOD VOOR BEDRIJVEN & ORGANISATIES 
 
De kwaliteit van samenwerking wordt bepaald door het 

gedrag van de mensen die samen werken.  

Dat gedrag wordt maar in beperkte mate gestuurd door hun 

kennis & vaardigheden. Veel belangrijker zijn hun stille 

wensen, angsten en dromen. Daar komt hun motivatie, 

verzet en…kracht vandaan!  

 

Muziek helpt mensen contact te maken met die wensen, 

angsten en dromen. Wie het beste uit mensen wil halen,  

zal ze de kans moeten geven ook dat niveau te verkennen. 
Met mijn voorstelling en workshops kunnen ze dat…samen! 

 
Investeer in de kwaliteit van samenwerking!  
 

Ik kom graag kennismaken!Ik kom graag kennismaken!Ik kom graag kennismaken!Ik kom graag kennismaken!    

 
WAT & WAAROM 
 

- Ik geloof in de kracht van gewone mensen. 

 

- Ik geloof  dat die kracht alleen tot iets positiefs  
  leidt als mensen in beweging komen. 

 
- Mensen in beweging zetten om het maximale uit zichzelf en uit het leven  

  te halen; dat is mijn missie.  

 
- Mijn passie is, niet toevallig,  ‘muziek maken’ 

 
- Muziek brengt zelfs de meest vastgeroeste mens nog in beweging. 

 
- Muziek is een directe lijn naar ons hart, voorbij ons hoofd. 

 

- Muziek laat ons voelen waar het werkelijk om gaat! 

 

- En dus mag het geluid en de tekst confronterend zijn 
 

- Om ons weer te richten op het positieve 
 

- Daarom gebruik ik muziek om mensen & organisaties te ontdooien en  

  (weer) in beweging te krijgen. 

 

- Verwacht dus geen dijenkletsers, zweverige goeroe-taal of vrijblijvend borrelmuziekje 
 

- Maar bereid je voor op een confrontatie met jezelf! 
 

- Geniet van de herkenning 
 

- Doe er je voordeel mee! 

 
Hierna volgt informatie over: 

 
- mijn wakker maak-voorstelling 

- mijn samenwerk-workshops 
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LUNCHCONCERT - TEAMDAG – VOORAFGAAND AAN EEN FEEST - … 
 
Hein Leeft speelt een lichtvoetig maar ook confronterend muzikaal programma (ca. 60 min.).  
Met zijn teksten geeft Hein een scherpe kijk op mensen in organisaties, op hun geklaag, gestuntel en getwijfel, en 
vooral op wat ze ‘samen’ hopen te bereiken. Het programma houdt werknemers dus een spiegel voor en Hein durft 
zijn publiek indringende vragen te stellen. Het liefst letterlijk, want Hein houdt van het contact met zijn publiek. 
In een klein uur passeren onderwerpen als: de bedrijfscultuur, psychologische testen, sollicitaties, 
functioneringsgesprekken, POP’s en targets de revue. Hein laat u stilstaan bij uw eigen ontwikkelfase en bij die van 
uw organisatie. U gaat gegarandeerd naar huis met een recept tegen sjagrijn!  
De muzikale begeleiding is in handen van Hein zelf. Hij speelt gitaar, piano en zingt. 

 

Hein Leeft  
…is als strategieconsultant en coach al meer dan twintig jaar betrokken bij de ontwikkeling van (mensen in) 
bedrijven en organisaties. Hij heeft in die jaren in de keuken mogen kijken bij uiteenlopende sectoren; van de 
industrie, dienstverlening en overheid tot en met de zorg en het onderwijs. Daarnaast is Hein al een leven lang 
muzikant, tekstschrijver en componist. In die hoedanigheid treedt hij op met vertelliedjes; liedjes die ergens over 
gaan! De inspiratie voor zijn teksten komen regelrecht uit zijn eigen leven en uit het leven van de mensen die hij 
dagelijks voor zich krijgt. Mensen in beweging zetten door ze te ‘raken’, dat is de drijfveer waarmee Hein mensen 
boeit. Verwacht geen vrijblijvend cabaret, maar een gepassioneerde persoonlijke levenskunstenaar! 

 

 
Kosten 
De voorstelling van ca. 60 minuten kan op elk 
podium gespeeld worden. Hein brengt zelf 
licht en geluid mee.  
De kosten zijn afhankelijk van de grootte van 
de zaal en beginnen bij € 1200,- excl. BTW 
voor een ruimte voor max. ca. 75 mensen  
 
Hein kan zijn programma deels richten op de 
actuele situatie van uw organisatie. De extra 
kosten hiervoor bedragen € 500,- excl. BTW 

 

Hein ontdooit mensen & 
organisaties. Hij brengt op 
constructief confronterende en  
inspirerende wijze uw mensen in 
beweging en zorgt voor leven in de 
tent! 
 
 Maak kennis met Hein op 
www.preventievecoaching.nl  
en www.heinleeft.nl 
 
Neem contact op om de vele 
maatwerk-mogelijkheden te 
bespreken! 
 
info@preventievecoaching.nl 

  WAKKER MAAK - VOORSTELLING  
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…een persoonlijke ontdekkingsreis naar jullie eigen toon. Geen vaag gezweef, maar gewoon ‘geluid’!  

Hoe klink jij eigenlijk van nature, wat is jouw klank en hoe klinkt dit team? 

 

Onder leiding van muzikale levenskunstenaar Hein Leeft gaat een team van maximaal 10 medewerkers  
–uitsluitend vrijwillig- aan de slag met de eigen (al dan niet geoefende) stem.  

Niet om diepe zielenroerselen los te maken, maar gewoon om het eigen aardse geluid te ontdekken, 

los van de zakelijke context, telefoon, vergadering en stress; lekker geluid (en soms lawaai) maken 
dus. Of durf je dat niet? 

 

Al doende leer je luisteren naar andermans geluid en ontdek je hoe jij je gedraagt in samenklanken. 

Na de zoektocht met de eigen stemband, zoeken we een bijpassend ritme en geluid. 
Het wordt steevast een enorme puinhoop met een onverwacht resultaat. Dat resultaat nemen we op, 

zodat jullie ook na de workshop nog kunnen laten horen hoe jullie ‘eigenlijk’ klinken. 

 
“Verrassend leuk en leerzaam’’ 

 luidde het commentaar van P2-adviseurs (www.p2.nl)  

“..en heeeeeeel goed voor het team” 

 
Hein Leeft  

…is als strategieconsultant en coach al meer dan twintig jaar betrokken bij de ontwikkeling van 

(mensen in) bedrijven en organisaties. Hij heeft in die jaren in de keuken mogen kijken bij 
uiteenlopende sectoren; van de industrie, dienstverlening en overheid tot en met de zorg en het 

onderwijs. Daarnaast is Hein al een leven lang muzikant, tekstschrijver en componist onder de 
noemer: “leven is muziek!”. Mensen in beweging zetten door ze te ‘raken’, dat is de drijfveer waarmee 

Hein mensen boeit en amuseert. 
 

Kosten 

Deze workshop van 2 ½ uur vraagt een ruime locatie 
waar flink geluid gemaakt mag worden. 

De kosten bedragen € 1400,- excl. BTW.  

Hein ontdooit mensen & 

organisaties. Hij brengt op 

constructief confronterende en  

inspirerende wijze uw mensen 

in beweging en zorgt voor leven 

in de tent! 

 

Maak kennis met Hein op 

www.preventievecoaching.nl 

en www.heinleeft.nl 

 

Neem contact op om de vele 

maatwerk-mogelijkheden te 

bespreken! 

 

info@preventievecoaching.nl  
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  VERBETER SAMENWERKING: MUZIKALE WORKSHOP VOOR TEAMS 
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WAT MOET ER HIER  

 

 

 

 

WAT MOET HIER 

VERTELD WORDEN? 
 
… een actieve en indringende workshop in drie delen 

waarin levenskunstenaar en liedjesmaker Hein Leeft met 

uw medewerkers op zoek gaat naar het verhaal dat 
volgens hen verteld moet worden in uw organisatie.  

Hein zet dat vervolgens ter plekke met de deelnemers  

op muziek/geluid. 

 
1- In het eerste deel laat Hein de medewerkers aan het 

woord. Waar moet het lied over gaan, wat is de sfeer 

en wat zijn de beelden en woorden die daarbij horen? 
Het inventariserend gesprek eindigt met de keuze 

van klank, ritme en tempo. 

 

2- In het tweede deel gaan de deelnemers aan het 
schrijven op basis van een voorbeeldtekst. 

 

3- We sluiten de bijeenkomst af met het 
zingen/presenteren en opnemen van het eigen lied. 

 

 

Hein Leeft  
…is als strategieconsultant en coach al meer dan twintig 

jaar betrokken bij de ontwikkeling van (mensen in) 
bedrijven en organisaties. Hij heeft in die jaren in de 

keuken mogen kijken bij uiteenlopende sectoren; van de 
industrie, dienstverlening en overheid tot en met de zorg 

en het onderwijs. Daarnaast is Hein al een leven lang 

muzikant, tekstschrijver en componist onder de noemer: 

“het leven is een verhaal!”. Mensen in beweging zetten 

door ze te ‘raken’, dat is de drijfveer waarmee Hein Leeft 
mensen boeit en amuseert. 

 
Kosten 

De workshop van 3 ½ uur vraagt een ruime locatie waar 

flink geluid gemaakt mag worden. 

 

De kosten bedragen € 1400,- excl.  

 

Hein ontdooit mensen & 
organisaties. Hij brengt op 

constructief confronterende en  

inspirerende wijze uw mensen in 

beweging en zorgt voor leven in de 

tent! 
 

Maak kennis met Hein op 
www.preventievecoaching.nl 

en www.heinleeft.nl 

 

Neem contact op om de vele 

maatwerk-mogelijkheden te 
bespreken! 

 
info@preventievecoaching.nl 

 INVESTEER IN SAMENWERKING: MUZIKALE WORKSHOP VOOR TEAMS 


