Een greep uit de adviseurs van Way2Talent

Annemieke Reek

Specialisatie: coaching medewerkers van bedrijven in de autobranche voor succesvolle
marktbenadering
Overige kwaliteiten: Wave®-deskundige, ervaringsdeskundige Fleetsales & Leasing
Favoriete quote: Als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we wat we kregen.

Corine de Vries

Specialisatie: loopbaan- en talentmanagement, loopbaanadviseur, (gedrags-)trainer, coach.
Overige kwaliteiten: ontwikkelen trainingsprogramma's, projectcoördinator omvangrijke
mobiliteitstrajecten, Wave®- gecertificeerd, enthousiasme en vakmanschap.
Favoriete quote: Plezier in het werk door focus op talent.

Lisa Stevens

Specialisatie: (team)training/coaching op het gebied van communicatie, samenwerken, leiderschap,
persoonlijke ontwikkeling, loopbaanbegeleiding
Overige kwaliteiten: hoofd, hart en ziel met elkaar verbinden bij mens en organisatie,
organisatiecultuur, leren ontwikkelen en veranderen, contact maken met de mens achter de mens,
NLP, gecertificeerd voor de Wave® en de Employabilitycheck
Favoriete quote: Durf te leven, durf te dromen, durf je leven te dromen en durf je droom te leven.

Leo Bijl

Specialisatie: NLP, reïntegratiecoaching, loopbaancoaching, coaching bij stress/burn-out, coaching
mbv Creatiespiraal
Overige kwaliteiten: Wave®, coaching op ondernemersattitude, managementadvies, training,
outplacements
Favoriete quote: Zeggen wat je doet, doen wat je zegt.

Niek van Duivenbooden

Specialisatie: coaching, loopbaanbegeleiding, InspiredTeamWorks!-trajecten
Overige kwaliteiten: Organisatiegedragscan, trainer Servicegerichte Communicatie, trainer Social
Media, trainer Kernkwadranten, InspiratieFilms
Favoriete quote: Als mensen geïnspireerd samenwerken vanuit passie met hun talenten is er altijd
succes.

Henk Koning

Specialisatie: coaching: loopbaan-, personal-, ondernemers-; teambuilding, EVC Noord Nederland.
Overige kwaliteiten: opleidingen in Werktuigbouwkunde, management Non Profit, Post-HBO
coaching en counseling
Favoriete quote: Denken in kansen en mogelijkheden.

Paola Pisu

Specialisatie: mens- en organisatieontwikkeling waaronder: programma-ontwikkeling,
procesbegeleiding, training, coaching
Overige kwaliteiten: Wave®, Belbin Teamrolmanagement, teamontwikkeling, fieldcoaching, case
methodiek Argyris
Favoriete quote: Het leven is één groot feest, zeg nou zelf - is het ooit zo mooi geweest?

Sven Rickli

Specialisatie: psychologisch onderzoek, organisatieadvies, coaching, loopbaanadvies
Overige kwaliteiten: Klinische Psychologie, Arbeid & Organisatie Psychologie
Favoriete quote: Quality and Motivation in a Job, puts Perfection in Work.

Anton van Leeuwen

Specialisatie: loopbaan- en competentie- management, Coach en Trainer.
Overige kwaliteiten: Sales, Commerciële trainingen, Assessments (Wave®), Outplacement.
Favoriete quote: Neem de regie over je eigen loopbaan, pro-actief.

