
 

 

Referenties Adviesgroep PAUW 

 
FNV Bondgenoten/Winnen met Leren: Hilde ter Doest en Marc van Bruggen, bestuurders 

“FNV Bondgenoten heeft in Adviesgroep PAUW een bijzondere, betrouwbare partner gevonden in de 
ontwikkeling van de nieuwe vakbondsstrategie Winnen met Leren. Wij waarderen met name het 
ontwikkelingsgerichte denken, het werken op maat en de kordate onafhankelijke positieve stijl van 
procesbegeleiding bij de training en coaching van onze VakbondsAmbassadeurs en bestuurders.” 

NACCO Materials Handling Group: Jos Brekelmans, HR Business Partner  

“Tijdens een intensief reorganisatieproces van onze R&D afdeling heeft Adviesgroep PAUW mij 
geholpen een programma samen te stellen waarin we met name keken naar de ‘mens’ kant van de 
veranderingen. Dit heeft geresulteerd in een krachtig en inspirerend teamevent. Adviesgroep PAUW 
heeft mij gecoacht en begeleid in dit proces, daarnaast heeft ze als dagvoorzitter opgetreden. Ik ben 
zeer te spreken over de samenwerking en professionaliteit van Adviesgroep PAUW in het algemeen en 
zeer content over de ondersteuning van de adviseur in het bijzonder.” 

Raad van Rechtsbijstand: Jan Wijkstra, directeur bedrijfsvoering 
“Adviesgroep PAUW heeft op mooie wijze ons eerste lijnmanagement begeleid in een werkconferentie 
met als thema ‘verbinding en autonomie’. Het werd een feestje. Mooie bezinning met muziek, teksten 
en tweegesprekken. Met matroesjka’s heeft ieder van ons de eigen omgeving in de organisatie 
neergezet. Zo hebben we knelpunten ervaren en oplossingen gezien. Het was effectief met een hoge 
intensiteit en opbrengst. Adviesgroep PAUW is een goed contact voor coaching. Hun stijl is zakelijk, 
functioneel, goed doordacht met duidelijke doelen en niet langer dan nodig. Het resultaat is altijd zoals 
beoogd.” 

De Zorggroep regio Weert-Helden: Albert Lauvenberg, manager extramuraal  

“Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn voor ons de belangrijkste redenen om al vele jaren samen te werken 
met Adviesgroep PAUW. Door goed aan te sluiten bij onze vraagstellingen op het gebied van 
kwaliteitsverbetering en duurzame inzetbaarheid, hebben zij meerdere coach- en trainingstrajecten voor 
ons leidinggevend kader en medewerkers verzorgd. Op betrokken wijze wordt binnen de trainingen het 
persoonlijk eigenaarschap geprikkeld en gestimuleerd, wat in deze tijden van efficiënt werken voor ons 
een belangrijke organisatiedoelstelling is. Wij zijn dan ook zeer tevreden over hun werkstijl en 
interventies, die we in gezamenlijkheid vormgeven.”  

Radboudumc: Kees Hagenaar, bedrijfsleider CDL 
“Adviesgroep PAUW weet de kern van de vraagstelling helder af te bakenen en samen met 
opdrachtgever en coachee dit te vertalen in meetbare doelstellingen met oog voor de interpersoonlijke 
motieven en mogelijkheden. Creativiteit, humor en noodzakelijke directheid leiden tot een heldere 
spiegel. De coachee verwerft zo inzicht en vindt nieuwe wegen die hem of haar uiteindelijk dichter bij de 
doelstelling brengen.”  

Brede School De Zon: Sabine van Thiel, participant en manager S. P. Overbetuwe                                                  
“Inspirerend! Dat is het woord wat het beste past bij de Brede Schoolavond, verzorgd door Adviesgroep 
PAUW. De ruim 100 medewerkers werden op inspirerende wijze erbij  ‘getrokken’ en hun eigen 
gedachten werden geactiveerd. Vanuit een strakke planning met actieve, afwisselende werkvormen 
werd de avond opgebouwd. Alle reacties waren positief en enthousiast. Voor herhaling vatbaar!” 

  



 

 

Aviko Rixona: Ger van Deijck, productieleider 
“Punten die ik in deze sprekend vind voor de coaches van Adviesgroep PAUW:                                            
- Je ziet duidelijk een goede en positieve vooruitgang en verandering bij de mensen;                                    
- Jullie zitten er heel open in; 
- De zaken worden zowel vanuit privé als zakelijke belangen bekeken;                                                        
- Er is wederzijdse feedback en er wordt indien wenselijk bijgestuurd;                                                         
- De gezamenlijke evaluatiegesprekken werken heel verhelderend.”  

Pluryn in Nijmegen: Ronald van Helvoirt, manager ICT 
"Adviesgroep PAUW doet haar naam eer aan: Ben trots op wat je doet en wat je uitstraalt. Op wat je 
bereikt als individu, maar ook als team. Want een gezond team is meer dan de individuele 
competenties bij elkaar opgeteld. Het is goed dat je dat regelmatig met elkaar scherp stelt en daarbij is 
externe ondersteuning van een Trots Bedrijf van substantiële meerwaarde." 

Sint Anna praktijk voor orthodontie: Dr. Martine von Böhl, eigenaar 

"De managementcoaching heeft me inzicht gegeven in de verhoudingen tussen mijn medewerkers en 
hun gedrag naar mij toe. Ook het fenomeen informeel leiderschap heb ik leren kennen. Dit heeft geleid 
tot het oplossen van jarenlang slepende irritaties tussen een ervaren medewerkster en mijzelf als 
nieuwe eigenaar van de praktijk. Door haar positie te erkennen en dat ook uit te spreken, heeft een 
ontevreden tandartsassistente zich ontpopt tot een daadkrachtige praktijkmanager. Het hele proces 
heeft dankzij Adviesgroep PAUW tot een succesvolle arbeidsverhouding en tot trotse medewerkers 
geleid!” 

Genmab in Utrecht, Robert Knoester, Vice President Global Human Resources  
"Adviesgroep PAUW is een zeer ervaren, deskundige en integer bedrijf dat Genmab vele malen heeft 
ondersteund bij vraagstukken op het gebied van effectiviteit, competentieontwikkeling en 
loopbaanvraagstukken. Zij zijn zeer resultaatgericht en bieden hun coachees heldere inzichten die zij 
kunnen toepassen in de werksituatie. In relatief korte tijd creëren zij doorbraken die leiden tot meer 
effectief werkgedrag en betere prestaties. Adviesgroep PAUW is erg betrouwbaar, open en eerlijk en is 
goed in staat om mensen weer in hun kracht te krijgen. Ik vind het erg prettig om met hen samen te 
werken en ze hebben altijd onze hoge verwachtingen waargemaakt." 
  



 

 

Individuele Coaching bij Adviesgroep PAUW    

"Van tevoren wist ik niet altijd waar ik het over wilde hebben, maar iedere keer werd er een essentie 
geraakt en ging ik lichter naar buiten." Marketeer fast moving consumer goods. 

 
"Met een lichtelijke chaos in mijn hoofd stap ik binnen. Het loop gewoon niet lekker allemaal, er wringt 
weer ergens iets, maar wat is dat dan precies? Een gezonde dosis rake humor maakt het gesprek erg 
aangenaam. Ze heeft weinig tijd en woorden nodig om de kern goed te vatten. Gerustgesteld, hoofd 

geordend en vol optimisme loop ik weer naar buiten. Vraag me niet hoe ze het doet, maar zo gaat het!" 
Specialist gezondheidszorg. 
 
"Ik heb de coaching als heel waardevol ervaren, zeker nu ik weer terugblik op de afgelopen 6 sessies. 
Ik heb veel over mezelf geleerd en terwijl we werkten met de actualiteit, hebben we op een heel 
doelmatige manier aan mijn doelstellingen gewerkt." Medewerker onderzoekslab. 

"Ik had een probleem met mijn leiderschap en dat is niet handig voor een directeur-eigenaar. Door de 
coaching heb ik echt mijn plek kunnen innemen als leider van dit bedrijf. Ik ben gestopt met schipperen 
en pleasen. Ik weet nu waar ik sta en dat geeft heel veel rust en duidelijkheid in mijn organisatie." 
Directeur-eigenaar van een ict-adviesbureau. 

"Je hebt mij enorm getriggerd en geconfronteerd op een zachte manier. En het heeft me gebracht wat 
ik wilde." Manager in de Zorg. 

"Ik vind het prettig om zo te reflecteren op wat ik doe en feedback te krijgen op mijn gedrag. Ik vind het 
ook fijn om nu beter te weten hoe mijn leidinggevende over me denkt." Manager productie. 

"Ik had totaal geen energie meer en dacht, zo kan het niet verder. Ik ga nu wat handiger om met mijn 
organisatie die ik toch niet kan veranderen. Ik ben nu meer bezig met wat ik belangrijk vind. Jij hebt me 
veel vrijheid gegeven om me mijn pad te laten zoeken en ik heb al een heel stuk van de route gezien." 
Extern adviseur.  

“Ik ben tijdens de coaching tot de conclusie gekomen dat ik mijn eigen bedrijf ga beginnen. Eigenlijk 
was dat een droom die ik allang koesterde maar ergens onderweg was kwijt geraakt. Nu heb ik weer 
genoeg energie om mijn werk te doen en ondertussen mijn droom vorm te geven.” Hoofduitvoerder in 
de bouw. 

“Ik sleepte me iedere dag naar mijn werk, met een steen in mijn maag. Mijn medewerkers verwachtten 
dingen van me die ik niet waar kon maken. Wilde ik eigenlijk nog wel leidinggeven? Tijdens de 
coaching ben ik mijn twijfels en angsten hardop gaan zeggen. Nu weet ik het zeker. De oplossing is er 
nog niet, maar de steen in mijn maag is weg. Ik weet wat me te doen staat.” Afdelingshoofd 
productiebedrijf. 

“De coaching, die mij was aangeboden in het kader van een correctietraject, was niet mijn idee. Maar 
het gevoel van acceptatie door mijn coach en de respectvolle manier waarop ze me liet kijken naar 
mezelf was heel waardevol. Ik heb veel geleerd, alleen al van haar voorbeeldgedrag. Mijn leerlingen 
hebben de verandering bij mij opgemerkt!” Docente biologie middelbare school. 

"Hij heeft grote stappen gezet in zijn ontwikkeling en veel meer rust gevonden, ondanks dat de hectiek 
op het werk hetzelfde is. De resultaten zijn overtuigend: er is zowel een innerlijke verandering zichtbaar 
als een verandering in concreet waarneembaar gedrag." Manager in de financiële dienstverlening over 
één van haar medewerkers. 


