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We design games for change





http://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk
















http://www.youtube.com/watch?v=PsC0zIhWNww
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Dat snap ik helemaal. 
Toch is gezond leven zo 
gemakkelijk nog niet hé 
;)







Wat maakt mensen gelukkig?









...Hoe gaat EIFFEL mij helpen mijn dromen waar te maken?
Welke skills zijn belangrijk om te ontwikkelen om goed leiding te kunnen geven en welke trainingen kan ik daarvoor volgen?
Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het ondernemerschap? Wat heb ik daarvoor nodig? Voor mij voelt recruitment als een 
goed begin omdat je zowel commercieel moet denken, moet plannen, mensenkennis opdoet en meerdere stakeholders moet 
managen.  
Welke kansen zien jullie voor mij als persoon (mede ook uit TMA) en waar zien jullie mij in doorgroeien?

…Waar gaan we met EIFFEL naartoe? 
Kan een manier worden gevonden om kennis tussen eiffelaars nog meer te delen? Dan is nog meer ontwikkeling en groei 
mogelijk
Hoe kunnen we inspelen op het spanningsveld dat soms ontstaat tussen wens van de klant en de wens van de 
professional/consultant?
Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het ondernemerschap? Wat heb ik daarvoor nodig? Voor mij voelt recruitment als een 
goed begin omdat je zowel commercieel moet denken, moet plannen, mensenkennis opdoet en meerdere stakeholders moet 
managen.  

...Hoe maakt EIFFEL mijn leven beter?
In welke mate maakt Eiffel het mogelijk om privé en werk op een gezonde manier te combineren
Hoe haalt EIFFEL het maximale geluk bij iedereen naar boven?
Naar wie moet je luisteren: je hart of je verstand?
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