
 
 
 
Recommandations  -  Coaching Hoger Management  
 
 
Op initiatief van Bea heb ik deelgenomen aan een intervisietraject. Deelnemers van dit traject waren 
leidinggevenden uit verschillende sectoren, allen in een eindverantwoordelijke positie.  
Het onderscheidende is met name de focus op persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. 
Bea slaagt er bijzonder goed in om vooral ook de diepere waarden van het leidinggevenden te 
benoemen en deze te reflecteren. Vermijdgedrag en uitweiden over de inhoudelijk materie werden 
voorkomen en persoonlijke ambities, gedragingen, sterktes maar ook zwakheden werden 
blootgelegd. Mijn ontwikkelingsbatterij is weer opgeladen en ik weet meer dan hiervoor wat mij 
persoonlijk te doen staat. Een aanrader. 

 
  Henk ter Wee 
  voorzitter Raad van Bestuur Vivente 
 
 

 
Bea heb ik bij meerdere organisaties leren kennen als een no-nonsense adviseur en een prettig mens. 
To the point en confronterend waar nodig en tegelijk vanuit het hart en gevoel werkend. Als coach 
heeft ze meerdere collega's prima begeleid. Haar aanpak spreekt mij aan.  

 Ron Adelaar  
  HR manager Natuurmonumenten 
 
 

 
Allereerst weet zij op een sociale en zakelijke manier contacten op te bouwen en te onderhouden. 
Dat laatste mis ik nog wel eens bij externe bureaus. Verder weet zij met de juiste, down to earth, 
opmerkingen (denk)processen bij medewerkers/teams te stimuleren. Dat gaat haast ongemerkt  -
hetgeen ik een zeer positieve eigenschap voor een extern adviseur vind. Als je aan het einde van een 
bijeenkomst op rij zet wie het verschil maakt in vaak complexe teams behoort zij zeker tot deze 
categorie. Daarnaast weet zij wat er bij Heineken speelt; is goed op de hoogte van de aard van de 
werkzaamheden, de cultuur, de medewerkers en de ontwikkelingen. Alles bij elkaar: een perfecte 
businesspartner om de medewerkers, teams en organisatie naar een hoger plan te tillen. 
 
 Alain Loontjens 
HR Manager at Heineken 

 
Bea, proved to be a very dedicated service provider, specialized in management / 
group consultancy and projects!  Great value for money :-)  

 
  Con De Ruig 
  Global HR Director at Maersk/Safmarine 


