Op zoek naar duurzaam resultaat?

See next page for English version

In mijn visie is dit een teamprestatie. Hierin schuilt de kracht om uitdagingen aan te gaan,
problemen aan te pakken en met verandering om te gaan. Bouwend op de talenten,
ervaringen en motivatie van de teamleden, wordt de verbinding tussen de klant, het bedrijf
en de medewerker geoptimaliseerd.
Mijn dienstverlening omvat:

Interim Management
Ontzorgen bij een tijdelijke capaciteitsvraag. Managen van
verander- en transformatietrajecten en overige
projectmatige vraagstukken.
Realisatie van gestelde doelen is absoluut de basis.
Tegelijkertijd het lerend vermogen van het team vergroten,
waarbij problemen worden gezien als een kans om te
verbeteren, dat is waar ik graag aan werk.

Lean, Continu Verbeteren
Continu verbeteren van prestaties met hogere
klanttevredenheid, verbeterde bedrijfsresultaten en
geïnspireerde medewerkers? Jazeker dat is mogelijk.
Dit is namelijk precies waar de Lean filosofie voor staat. Als
gecertificeerd Lean Green Belt help ik u graag met de
implementatie van Lean in uw organisatie, middels training,
workshops en inhoudelijke begeleiding.

Coaching
Veranderingen volgen elkaar in een steeds rapper tempo
op en veranderen gaat meestal niet zonder slag of stoot.
Medewerkers kunnen niet altijd mee.
Soms zitten er obstakels of belemmeringen. Als coach
ondersteun ik uw medewerkers om dat wat belemmert om
te buigen en om te versterken wat al stimuleert, zodat het
coach doel wordt gerealiseerd.

Looking for sustainable results?
In my vision, this is a team achievement. Here the strength resides to face challenges, address
problems and deal with changes. Building upon the talent, experience and motivation of the
team members, the connection between the customer, the company and the employee
gets optimized.
My services comprise:

Interim Management
Providing flexible capacity or managing change or
transformation programs or other project based activities.
Achieving set goals is of course a given. At the same time
increasing the learning ability of the team, where problems
are seen as an opportunity to improve, is what I love to
drive.

Lean, Continuous Improvement
Continuous improvement of the performance showing
higher customer satisfaction rates, improved business results
and inspired employees reflects what the Lean philosophy
means to me.
As certified Lean Green Belt, I support with the
implementation of Lean in your organization, through
training, workshop facilitation and practical support.

Coaching
Changes occur at an increasing rate and often do not
progress without any issue. Employees are not always able to
follow.
There might be obstacles; something is holding them back.
As a coach, I support your employees to address what is
holding them back and to strengthen what already
stimulates. As such working towards realization of the
employee’s coach objectives.

