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

 cardio-energetica, oude wijsheid en oosterse zienswijzen. 
 

Cato Pater is de drijvende kracht en maker van deze
instrumenten. Zij heeft een beroepsmatige achtergrond in de
psycho-sociale gezondheidszorg. 

Het is haar passie om mensen bewust te maken van hun
oorspronkelijk talent zodat zij weten wie zij zijn en 
zij daardoor ook gemakkelijker hun plek kunnen vinden bij
veranderingen. 

De werkvormen zijn speels en spreken de verbeeldingskracht
aan. Zo komt het verhaal gemakkelijk op gang. 

Denken, voelen en doen komen samen. 
Want wanneer je voelt waarin je gelooft dan kan je dat
omzetten in actie. 

WANNEER DENKEN 
EN VOELEN

SAMENKOMEN,
WORDT DAADKRACHT

ONTWIKKELD
 



 Het unieke levensbord®, welke ook online is uitgevoerd, spreekt de intuïtie
aan. Onze ratio vertraagt processen die vragen om verandering. Daardoor
zijn we vaak afgedreven van ons oorspronkelijk talent en grootste dromen.

Overtuigingen die we hebben opgebouwd zitten onze grootste kracht in de
weg. Het levensbord® is een transformatief instrument wat processen bij
loopbaan, leiderschaps en levensvragen versnelt. De diepe inzichten die via
de intuïtie tot je komen omzeilen trage denk processen. 

Via de Bureau Cato Academie kunnen professionals binnen organisaties
worden opgeleid tot Levensbord® Facilitator. 

Individuele begeleiding bij loopbaan-
leiderschaps- en levensvragen
Groepstrajecten gericht op talentontwikkeling
en transitie   
Talent-events gericht op inspiratie 

Bureau Cato biedt:

Er worden eigentijdse instrumenten ingezet,
indoor en outdoor, zoals apps en online ter
ondersteuning van fysieke werkvormen. 

Bureau Cato Academie:
opleiding tot Levensbord® Facilitator



Met als basis de inzet van het levensbord® ontstaan er inzichten die
houvast geven om verlangens te onderzoeken en concreet te maken.
Door te weten wat je missie is kan je keuzes maken die aansluiten 
bij je hoogste doel.  

Het programma is geschikt als basis bij duurzame inzetbaarheid,
loopbaanontwikkeling, re-integratie en ondernemerschap.

Persoonlijk Meesterschap



Hoe kan je een cultuur ontwikkelen waardoor medewerkers nieuwe
ontwikkelingen aan durven gaan en zichzelf blijven verbeteren? 

Bureau Cato biedt trajecten, Masterclasses en/of events die verandertaal
uitlokken, patronen verhelderen en waarin de missie centraal komt te
staan.    

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

www.bureaucato.nl
info@bureaucato.nl Cato Pater / Bureau Cato

Organisaties in transitie

https://www.linkedin.com/in/bureaucato/
https://www.linkedin.com/in/bureaucato/

