COACH IN ALKMAAR EN NOORD HOLLAND

De coaches van Leadership Matters richten zich op individuen, teams en organisaties
die opereren in een resultaatgerichte omgeving. Wij helpen hen grensverleggende
resultaten te bereiken, middels het openen en benutten van verborgen menselijk
potentieel. Ingebrachte thema’s benaderen wij zowel op mentaal, fysiek als emotioneel
niveau. Alleen dan kan daadwerkelijk transformatie plaats vinden, waardoor
gewoontegedrag ook echt wordt doorbroken en er effectiever gedrag voor in de plaats
komt.
Wij hebben grote passie voor ons vak. Onze ervaring als trainer en coach strekt zich uit
tot de private én publieke sector. Zo werken wij met (senior) leidinggevenden in het
MKB, lokale overheden, gezondheidsinstellingen en multinationals als Vodafone,
Panasonic, Bosch (India).
Een coach traject kan zowel als ‘vitamine’ als ‘medicijn’ worden ingezet. In beide
situaties biedt het een zeer krachtige leerervaring op het gebied van persoonlijke
effectiviteit, persoonlijk leiderschap, communicatieve vaardigheden, ‘executive coaching’.
Thema’s die in coach sessies aan de orde komen zijn o.a.
- vergroten van persoonlijke effectiviteit en invloed
- overstijgen van persoonlijke blokkades
- creëren van effectief teamwork
- conflicthantering
- vergroten van politieke intelligentie en vaardigheden
- omgaan met transitie en verandering
- stress- en energiemanagement
- balans werk-privé
Een enkel gesprek met een van onze ervaren coaches kan de coaching behoefte van
uzelf of uw organisatie verhelderen. Zie contactgegevens onderaan deze brochure om
contact met ons op te nemen.
COACH PROFIELEN
Nelleke Veldhuijzen (1969, Amsterdam) begon haar carrière als
professioneel danser. Na haar studie rechten en communicatiewetenschappen, verkreeg zij internationale leiderschapservaring d.m.v. diverse
managementfuncties in de kunst- en entertainment industrie. Hier
ontdekte zij haar grote passie voor mensen en haar talent in het bouwen
van sterke, effectieve teams. Zij is in staat om het beste uit mensen te
krijgen en dat om te zetten in resultaat. In 1997 maakte Nelleke de
overstap naar training en coaching.

Inmiddels heeft zij als trainer/coach met meer dan 20.000 mensen gewerkt, vanuit de
hele wereld. Onder andere werkte zij met senior leidinggevenden in Europa, Azië,
Australië, Afrika en het Midden Oosten. Ook is zij zelf op succesvolle wijze opleider
geweest van trainers en coaches.
Nelleke ‘s stijl van werken laat zich omschrijven als: eerlijk, direct, respectvol,
resultaatgericht, zeer integer en met humor. Nelleke is in staat om zeer snel een sfeer te
creëren van veiligheid en vertrouwen, waarbinnen zij treffende observaties en
aanwijzingen geeft die direct leiden tot groter zelfbewustzijn, nieuwe inzichten en
actiemogelijkheden.
Opleidingen / certificeringen: MBTI, Interaction Styles, 4 Temperaments, Cognitive
Dynamics, DiSC, NLP, Somatics, Holacracy.

Aad de Bruijn (1967, Abidjan – Ivoorkust) groeide op in verschillende
culturen in Afrika en Azië. Na zijn terugkeer in Nederland, studeerde hij
eerst International Management aan de Hogere Economische School te
Amsterdam en daarna rechten aan de Universiteit van Amsterdam.
Vervolgens is hij 9 jaar werkzaam geweest als advocaat. Met 2 partners
startte hij een succesvol advocatenkantoor in Den Haag. In 2003 volgde
hij zijn hart en maakte hij de overstap naar bedrijfstrainingen, coaching
en consultancy. Als trainer en coach heeft hij een zeer ruime ervaring, zowel in de profit
als non-profit sector, met multinationals (w.o. Philips, Sara Lee, KPN, Bosch - India),
familiebedrijven en MKB. Hij heeft leiderschapsprogramma’s geleid in Europa, Azië,
Noord- en Zuid-Amerika.
Aad is resultaatgericht, direct, betrokken en werkt met humor en een hoge mate van
integriteit. Hij is zeer kundig in het adresseren van confronterende en beladen
onderwerpen, op een respectvolle, doortastende en constructieve manier. Dit heeft o.a.
zijn nut bewezen wanneer hij werkt met teams in conflictsituaties.
Opleidingen / certificeringen: Interaction Styles, 4 Temperaments, Cognitive Dynamics,
Business Coaching (How Company), Holacracy.

INFORMATIE OVER HET COACH TRAJECT
-

Fundamenteel voor het succes van een coach traject is wederzijds vertrouwen en
respect. Daarom start elk coach traject met een 'no-fit-no-pay' intakegesprek om
de chemie tussen cliënt en coach te verkennen, het coach proces te verhelderen
en overeenstemming over de leerdoelen te bereiken.

-

Een coach traject duurt doorgaans 6 tot 8 sessies, van ieder 1,5 uur. De duur van
het traject is afhankelijk van de vraag van de cliënt.

-

De coach sessies zullen om de 2 à 3 weken plaats vinden, zodat de cliënt in de
tussentijd met het coach materiaal kan oefenen.

-

Als de coaching wordt bekostigd door de werkgever, maken wij vooraf met de
werkgever afspraken over doelen, duur en informatieverstrekking.

Een enkel gesprek met een van onze ervaren coaches kan de coaching behoefte van
uzelf of uw organisatie verhelderen. Neem contact op voor meer informatie.

tel. kantoor: 0299 – 769 036
tel. Nelleke: 06 54 97 23 55
tel. Aad:
06 22 77 84 84

info@leadershipmatters.nl
www.leadershipmatters.nl

Coach adres

Koelmalaan 350
1812 PS Alkmaar
www.ozebo.nl
Tevens werken wij samen met Gingermood Coachmatchers
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Postadres:
Fluytschip 9
1483 CH De Rijp

