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Wij ontmaskeren



SpringShift 
Co-creator

    ‘Ontmaskeren, 
         vereenvoudigen 
     en versnellen’



Werkwijze
We vervullen vaak een verhelderende rol in een groter transformatietraject en zijn de stille 
kracht achter duizenden blijvende veranderingen. Met onze technologie en protocollen geven 
wij antwoorden die nooit eerder zijn gevonden, niet in consulting, training, coaching of andere 
interventies. Onze technologie raakt de kern, organisatorisch en persoonlijk, en van generaties 
daarvoor.  Wij onthullen enerzijds de bestaande blokkades, obstakels, knelpunten en de  
oorsprong daarvan èn belichten anderzijds het aanwezige talent, drive en potentieel.  
 
Wij maken wakker en leveren input aan onze partners zodat zij met maatwerkinterventies 
kunnen zorgen voor de gewenste beweging bij hun klanten waardoor organisaties uiteindelijk 
kunnen bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing, aan een wereld in transitie.

Bureaus kunnen bij ons terecht met vragen over:

Partners 
SpringShift doet vooral waar ze goed in is: het blootleggen van patronen bij organisaties, 
teams en professionals. Veelal werken wij vanuit co-creatie en wij worden ook direct gevraagd 
door organisaties. Wij werken samen met change makers, managementconsultants, trainers, 
facilitators, assessmentpsychologen, communicatiestrategen, communicatieadviseurs en  
merkenbouwers die met onze bijdrage maatwerk leveren aan hun klanten. 

Met onze technologie maken wij voor onze partners onzichtbare belemmerende patronen 
zichtbaar die groei en ontwikkeling bij hun klanten in de weg staan.

Wij zorgen ervoor dat het werk van onze partners gemakkelijker en effectiever wordt omdat 
wij met onmisbare, diepgaande antwoorden komen en vernieuwende perspectieven bieden. 
Door onze inbreng zorgen wij ervoor dat onze partners gewoon kunnen doen waar zij goed 
in zijn. Een win-win-situatie dus.

Als adviesbureau kennen jullie het klappen van de zweep. Gedegen advies gaat hand in hand 
met creativiteit en verdieping. Jullie bureau staat dan ook bekend als doortastend en zorgt voor 
effectieve verandering bij klanten. Maatwerk is altijd het streven maar jullie willen nog gerichter 
kunnen werken, nog meer aansluiten bij de mens binnen de organisatie van jullie klanten.  
En toch is het ergens spannend om te differentiëren, om aandacht te besteden aan veel  
specifieke micro-interventies die een aantrekkelijker perspectief bieden. Veranderen is nou 
eenmaal onvoorspelbaar maar wat heeft een gerenommeerd bureau nodig om iets meer  
los te komen van de eigen filosofie en de vertrouwde blauwdrukken? 

Doelgroep
Wij zijn er voor de adviesbureaus die organisaties begeleiden die antwoorden verlangen in 
deze complexe, veranderende tijd. Voor consultants die effectiever willen adviseren, opleiden en 
coachen. Voor counselors die leiders begeleiden die gaan voor gemeenschappelijke waarden. 
Voor ontrafelaars die tot de kern willen komen met en voor hun klant. Voor mentoren die 
verbinden. Voor visionairs die klaar zijn om impact te maken. Voor professionals die het rimpel- 
effect willen starten. Voor innovatieve denkers die zichzelf willen ontdekken. Wij zijn er voor 
de strategen, de veranderaars, de klankborden, de facilitators die klaar zijn voor transformatie 
bij hun klant. 

Wil je het  
           échte verhaal?

Missing link
SpringShift is de missing link voor adviesbureaus die bijdragen aan het  

beantwoorden van actuele maatschappelijke en organisatorische vraag- 

stukken. Wij doen vooral waar we goed in zijn: het blootleggen van  

patronen bij organisaties, teams en professionals. 

Ready to shift?

‘Van confronterend  
          naar openbaring’

• Missie- & visievorming
• Strategische communicatie & activatie
• Cultuurverandering
• Innovatie & procesoptimalisatie
• Talent-, leiderschapsontwikkeling & mobiliteit

• Assessments, loopbaanbegeleiding 
   & outplacements
• Welzijn & vitaliteit
• Zingeving, zelfrealisatie & werkgeluk
• Branding & positionering



Organisatie          
SpringShift is er voor organisaties die toekomstbestendig willen zijn, met wendbaarheid,  
veerkracht, innovatie en daadkracht als belangrijke pijlers en die transformatievraagstukken 
aan durven te gaan. Wij helpen organisaties op zo’n manier ‘hun DNA te vangen’ dat de  
oorsprong van de interne complexiteit bloot komt te liggen. 

Wij maken het ingewikkelde eenvoudig door tevens kansen en oplossingen te onthullen  
en zorgen voor een helder zicht op de aanwezige talenten, motivatie en veranderkracht. 
Wij begeleiden de shift naar meer creativiteit en duurzame groei vanuit de why, het échte 
bestaansrecht van jouw organisatie.

Aan de slag         
Wij gaan -al dan niet samen met onze partners- aan de slag om binnen organisaties het 
verschil te maken. SpringShift boort het vermogen aan om ontvankelijk te zijn voor nieuwe 
inzichten, nieuwe energie, nieuwe speelvelden en nieuwe mogelijkheden. Een proces van 
heroverwegen en herbesluiten. 

Wij helpen de passende route voor verandering te vinden, om daarmee bijvoorbeeld de  
vitaliteit en veerkracht te verhogen, het werkplezier te bevorderen, persoonlijke drijfveren  
te onderzoeken, leiderschap te ontwikkelen, strategie vorm te geven  
of zingeving te ontdekken.

‘The body 
       never lies’

Wil jij als partner samen met ons aan de slag om het verschil te maken voor jouw klanten? 
Of wil je als organisatie jouw DNA vangen en snel en eenvoudig zien waar jouw valkuilen 
en kansen liggen? Wij gaan graag in gesprek over hoe wij onze methodiek en aanpak inzetten 
om de kern te onthullen, elke vorm van complexiteit te vereenvoudigen en versneld de shift  
te maken naar innovatie en diepe impact.



    ‘Wil jij jezelf
tegenkomen?’

SpringShift 
One-on-one

Van ongeloof naar
      verwondering  
    naar overtuiging
Iedereen heeft een eigen plek in deze wereld. Als je deze plek niet inneemt ontstaat er  
vertraging. Het leven wordt steeds meer ploeteren. Maar wat als je die plek wél inneemt?  
Die unieke plek waar jij je volledige potentieel leeft? Daar waar alles stroomt? 
 
Wij geloven dat elk individu een verschil kan maken als zij de plek innemen die voor hen  
bedoeld is. Dat alles gemakkelijker wordt, als je leeft vanuit purpose. Niet hard werken,  
maar hart werken. Doen waar je goed in bent, vol vertrouwen en vanuit moeiteloosheid.  
Niet omdat het zo hoort, maar omdat je bent wie je bent. 
 

Wij geven jou de onmisbare antwoorden om hier te komen. We vereenvoudigen de  
complexiteit. Komen versneld tot de oorsprong van jouw gedrag. Onthullen de oorzaken  
van terugkerende, frustrerende situaties en patronen. Wij maken je bewust, omdat daar  
de sleutel ligt om het verschil te maken. Voor jezelf en voor jouw omgeving.

Doelgroep
Wij zijn er voor experts, professionals en ondernemers die met hun expertise en ervaring  
het verschil willen maken en de voortdurend veranderende wereld willen helpen vormgeven. 
Voor mensen die nieuwsgierig zijn, willen groeien, innoveren en impact willen maken. Op een 
diepgaande simpele en doeltreffende manier helpen wij jou om in beweging te komen en om 
een fundamentele transformatie te bewerkstelligen, vanuit jouw bron. 

Programma’s

SpringShift Light
Tijdens deze eenmalige Light-sessie gebruiken wij de Psyray technologie en maken experts,  
professionals en ondernemers op een laagdrempelige manier kennis met onze doeltreffende 
aanpak. In een bijeenkomst van twee uur leggen wij jouw huidige psycho-emotionle proces 
bloot, krijg je zicht op de oorsprong van jouw belemmerende gedrag en komen verschillende 
handvatten in jouw bereik die leiden tot noodzakelijke verandering en duurzame groei. 

Met de inzichten en aanknopingspunten die voortkomen uit deze sessie ga je vervolgens zelf 
aan de slag.

SpringShift Purpose
Het uitgebreide Purpose-programma brengt je in contact met jouw dieperliggende wensen,  
behoeften en verlangens. Je hebt de balans opgemaakt en jezelf op een innige manier leren  
kennen. In honderd dagen komen we samen met jou tot jouw onbewuste potentieel.  

Vanuit daadkracht en vooral vertrouwen heb je geleerd om te kiezen voor wie je ten  
diepste daadwerkelijk bent.  Je weet wat je zingeving geeft, welke talenten je hebt en wat  
voor vitaliteit zorgt in jouw leven. Je durft weer met bezieling te leven en daarvoor te gaan 
staan, zowel privé als professioneel. Wij begeleiden je om het beste uit jezelf naar boven te 
halen op weg naar duurzame groei.



   ‘Make the  
  invisible  
          visible’

Over onze methode         
In je leven loop je vaak tegen dezelfde dingen aan. Situaties die je niet gelukkig maken of  
frustreren. Omdat je niet weet welke onbewuste besluiten hieronder liggen, blijf je deze 
steeds weer aantrekken. Met Psyray technologie geven we op een simpele en doeltreffende 
manier inzicht in de onbewuste aansturende programma’s die met conventionele methodes 
niet of niet direct zichtbaar zijn.

Onbewust potentieel        
Slechts 5% van onze dagelijkse handelen gebeurt daadwerkelijk bewust. Bij de onbewuste 
95% is dus de grootste winst te behalen. Als we met ons huidige leven niet tevreden zijn, 
komt het erop aan de onbewuste belemmerende patronen die hieraan ten grondslag liggen, 
te herkennen en te veranderen.

Blijvende gedragsverandering       
Onze technologie, programma’s en adviezen geven zicht op jouw belemmeringen, angsten  
èn hun oorzaken. Omdat we dit blootleggen, begrijp je waarom je altijd in dezelfde valkuil 
stapt ten aanzien van bijvoorbeeld jouw gezondheid, relaties, familie en werk. Oorzaak en 
gevolg van jouw keuzes worden exact duidelijk en hierdoor zal je in de toekomst blijvend 
andere beslissingen maken.

Jouw imprint, de blauwdruk van jouw leven    
Hoe je de wereld bekijkt, jouw perceptie, wordt bepaald door jouw imprint. Alhoewel dit 
vaak een volledig onbewust proces is, vormt het grotendeels de basis voor je dagelijkse acties, 
gedrag en beslissingen. Het beïnvloedt je levensinstelling en verwachtingen, zoals bijvoorbeeld 
welk beroep je kiest of hoe je met mensen omgaat.

Imprint           
Bij conceptie komt de helft van het DNA van de vader en de helft van het DNA van de  
moeder samen. Hier overheen komt een epigenetische laag; ‘schakelaartjes’, die bepaalde  
kenmerken en gebeurtenissen bij jou ‘aan’ of ‘uit’ zetten. Het vormt als het ware jouw  
‘werkmateriaal’. Deze basisinstelling wordt tijdens de zwangerschap beïnvloed door de 
reactie van de moeder op haar omgeving. 

Deze belangrijke gebeurtenissen ga jij in jouw leven 100% onbewust compenseren. Hiermee 
trek je onbewust tegengestelde situaties aan die een rode draad in jouw leven vormen.

Verandering van perceptie        
Leven vanuit je imprint of vanuit kindbesluiten (coping mechanismes) veroorzaakt gedrag  
dat in beginsel effectief is om te overleven, maar geeft vaak niet wat je verlangt. Als je bewust 
wordt van de imprint dan verandert jouw perceptie en neemt jouw compensatiegedrag af.  
Er ontstaan dan nieuwe mogelijkheden van persoonlijke groei, die voorheen buiten jouw 
bereik lagen.



   
  ‘Jouw imprint,
 de blauwdruk
      van je leven’

Fractaalboom         
‘Unieke methode die in korte tijd een diepgaand effect bereikt’ We maken met behulp van  
Psyray technologie een scan van jouw huidige proces. De data analyseren en interpreteren  
wij vanaf het moment van conceptie tot en met jouw gedrag in het hier en nu.  We leggen  
de puzzel van oorzaak en gevolg, vanuit het heden naar verleden en toekomst.
           

Vertakkingen
Tijdens een sessie bouwen we jouw fractaalboom op. We leggen je uit waarom en hoe je 
vanuit je imprint in jouw huidige proces terecht bent gekomen, hoe onderweg bepaalde  
vertakkingen zijn ontstaan en waarom de boom zo is gegroeid. Omdat we werken vanuit 
jouw bron, is het mogelijk een herbesluit te nemen, zodat er andere acties en gedrag  
ontstaan en je daarmee ook andere situaties aantrekt en ervaart.

Hoe werkt onze Psyray technologie?      
Psyray is een geavanceerde technologie waarmee we in staat zijn om via een koptelefoon de  
elektromagnetische signalen te registreren van cellen en daar betekenis aan te geven – zonder  
dat er één woord gesproken wordt.

Frequentietechnologie
De kwantumfysica toont aan dat alles uit deeltjes en golven bestaat. Anders verwoord: alles 
bestaat uit zichtbare materie en meetbare energie. Elke cel en elk orgaan heeft naast zijn  
materiële equivalent ook een eigen, specifiek en onmiskenbaar trillingspatroon, uitgedrukt  
in frequentie. Hetzelfde geldt voor elk gevoel of elke gedachte. 

Deze frequenties brengen wij met Psyray exact in kaart en vergelijken we met referentie- 
waarden uit een omvangrijke database met meer dan 40.000 frequenties. Op deze manier 
constateren wij afwijkingen van statistische normwaarden en stellen wij de individuele  
disbalans van een persoon vast.



Ons team
Ons SpringShift-team bestaat uit door de wol geverfde experts, adviseurs en coaches  
die vanuit hun tenen voelen dat ze geboren zijn voor de ontwikkeling van mensen en  
organisaties. Die met hun kennis, wijsheid en intuïtie een verschil willen maken in de  
individuele en collectieve shift in de wereld.

Onze kennis & ervaring
Wij zijn goed in één ding: tot de kern komen. Dat doen we snel, doeltreffend en zo  
simpel mogelijk. Iedere coach heeft naast de opleiding aan de ScanCoaching Academy,  
een eigen expertise in aanvullende vakgebieden. Denk hierbij aan organisatieadvies,  
changemanagement, leiderschapsontwikkeling, teamcoaching, systemisch werk, arbeids- en 
organisatiepsychologie, stressmanagement, burnoutbegeleiding, traumatherapie, vreedzame 
communicatie, voice dialogue, transactionele analyse, ACT, NLP en nog veel meer…

Kwaliteit
Iedere SpringShiftCoach is HBO opgeleid aan de ScanCoaching Academy (KTNO, CPION) 
en heeft medische basiskennis. Onze coaches krijgen verplichte bijscholing tijdens supervisie 
bijeenkomsten om de kwaliteitsnorm zorgvuldig te bewaken, zowel op inhoud, gedrag en 
methode. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan onze persoonlijke processen,  
zodat wij ook scherp blijven in onze ontwikkeling.

‘Het onzichtbare  zichtbaar maken’
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