
PROGRAMMA'S
Bureau Cato biedt unieke en bewezen programma’s, gebaseerd op psychologische principes,

neuro-wetenschappelijke onderzoek, oude wijsheid en oosterse zienswijzen. 
 

Het unieke levensbord®, welke ook online is uitgevoerd,
is een procesversneller van waaruit inmiddels meer dan
25 grote organisaties inzichten hebben verkregen voor
vraagstukken van medewerkers, teams of voor het bedrijf.  

Het levensbord® 

De deelnemer krijgt middels het levensbord®
toegang tot informatie wat in het onbewuste
is opgeslagen. Dit geldt ook voor teams die
hun grootste krachten leren waarderen maar
zich tevens ook bewust worden van hun
ondermijnende patronen. Hierdoor ontstaat
er helderheid omtrent de onderstroom en
dan kan gedrag worden veranderd. Dit leidt
tot een duurzaam resultaat. De programma’s
worden op maat samengesteld en zijn
gericht op het bewust worden van talenten,
waarden, uitdagingen en drijfveren.    

WANNEER DENKEN 
EN VOELEN

SAMENKOMEN,
WORDT DAADKRACHT

ONTWIKKELD
 

Cato Pater is de drijvende kracht en maker van deze
instrumenten. Zij werkt vanuit diepgang naar daadkracht
waarna een tastbaar resultaat wordt bereikt. 



Een traject waarin de focus ligt op het bewust worden van
talenten én uitdagingen zodat er Flow ontstaat en het potentieel
aan kwaliteiten goed kan worden benut. Het levensbord® is
een onderdeel van het programma.  

Deze procesversneller geeft op een speelse manier inzicht in
waarden, drijfveren, verlangens en blokkerende overtuigingen.
Voor leidinggevenden geeft het programma LeidersWijs
handvatten om de eigen leiderschapsstijl te leren herkennen en
daaruit inspiratie te putten. 

Een uitdagend ontwikkelprogramma voor teams waarbij zowel
individuele coaching gericht op de persoonlijke leerdoelen als
teamsessies gericht op het realiseren van de opdracht en het
begeleiden van het proces centraal staat.

De onderdelen kunnen afwisselend fysiek en online worden
aangeboden waarbij de TalentenTocht (app) een mooie
buitenactiviteit is die veel energie geeft. 

Aan de hand van de transitiecanvas gaan de teamleden elkaar
coachen. Hierdoor ontstaat er een hechte verbinding in het team
en worden onderlinge overeenkomsten, verschillen en goede
matches gemaakt.  

Bureau Cato biedt training en coaching bij: 

re-integratie, verzuim, persoonlijke ontwikkeling,
leiderschap, teamontwikkeling, ondernemerschap
en talent-ontwikkeling binnen organisaties. 

Ook ontwerpt zij coach-instrumenten en
programma’s op maat. 

Medewerkers / leidinggevenden

Persoonlijk Meesterschap

TEAMS

Talent aan Zet 



Hoe kunt u een cultuur ontwikkelen waardoor medewerkers
zichzelf blijven verbeteren? Zodat zij niet afwachten maar
uitdagingen opzoeken en aangaan? Samen met u kunnen we
onderzoeken wat er nodig is om deze ruimte te geven. Hierdoor
ontstaat er inzicht in de organisatie-cultuur waardoor u onnodige
investeringen kunt voorkomen.   

Bureau Cato werkt samen met specialisten die vanuit hun
aanvullende expertise een bijdrage hebben aan het continue
verbeteren van haar producten en diensten.  

Een doorbraaktraining voor ondernemers zodat blokkerende
patronen helder worden. Hierdoor kunnen zij hun talenten
centraal gaan stellen en keuzes maken die in hun onderneming
een positief effect hebben. 

Het levensbord® is als procesversneller onderdeel van dit
programma. De bedrijfs-idee kaart wordt gebruikt als
overzichtelijk en inspirerend business-model. 

ONDERNEMERS

Ziel en Zakelijkheid

Talentontwikkeling en onderzoek in organisaties
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