
Safe Enterprise
SDG coach geeft training, advies en begeleiding op het gebied van de innerlijke mens. 

SDG coach, initiatief van Safe Enterprise, geeft training, advies en begeleiding op het 
gebied van de innerlijke mens. 
Ziektes, depressies, burn-out, verslavingen, geweld zijn allemaal vormen van 
afscheiding. Een gezond en mindful mens die in harmonie met zichzelf en de ander 
leeft, weet wie hij is en draagt bij aan een gezondere, verantwoordelijkere, mooiere 
wereld.

Samen brengen we het transformatieproces van het hoofd naar het hart op gang en 
helpen we je om op een andere manier naar jezelf en omgeving te kijken.  

Patronen doorzien en doorbreken helpen in de verwezenlijking van ieders potentie 
en geven zelfvertrouwen. 

Een betere wereld begint bij jezelf. De oplossing is verantwoordelijkheid nemen in 
plaats van wijzen. Het antwoord ligt in de mens. 

Safe Enterprise heeft als missie om samen een veilige en gezonde wereld te creëren 
vanuit eigen verantwoordelijkheid. Een plek waar een gevoel van samen heerst in 
plaats van afgescheidenheid en waar onderlinge verschillen niet tot oordeel leiden, 
maar juist een kracht zijn om samen dingen tot stand te brengen.

Met onze methode gaan we op een daadkrachtige manier nieuwe verbindingen aan 
en diepgewortelde overtuigingen onder de loep nemen. We nodigen een ieder uit om 
vanuit authenticiteit te handelen en te ondernemen in plaats vanuit angst en oordeel. 
Elkaar ECHT zien  en anders kijken is een vereiste voor verbetering op welk vlak dan 
ook.

Investeren in jezelf, het bedrijf en werknemers is de beste belegging die een 
werkgever voor zichzelf, zijn bedrijf en uiteindelijk de wereld kan doen.
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Depressie en burn-out zijn de nummer 1 grootste zorg van dit moment. Er is geen 
emotionele draagkracht meer. De druk is enorm hoog. Bedrijven moeten nog  meer 
inzetten op menselijk kapitaal. Weg van de verplatting en verharding van de 
maatschappij. Een diepere laag aanboren. 

Nieuw leiderschap vraagt om een nieuwe manier van ondernemen, 
een andere manier van kijken en vanuit die visie handelen om zo het beste uit elke 
ondernemer/ werknemer te halen, vanuit authenticiteit. 

Ieder mens bezit een uniek talent en heeft zijn eigen kwaliteit welke is bedoeld om bij 
te dragen aan een gezonde creatie van de wereld.
Safe Enterprise helpt organisaties het beste naar boven te halen in de mensen
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Safe Enterprise heeft als hoofddoel het creëren van een perpetuum mobile; 
het opwekken van een oneindige stroom van energie. 
Safe Enterprise tracht haar doel te bereiken doormideel van het perpetuum mobile 
concept: 


