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WHAT IS HAPPENING

Sinds 2014 werk ik als zelfstandig professional op het gebied van team & carrièrecoaching, business- en
ondernemerscoach, interim-management, consultancy en talentrecruitment.
Focus: Juiste persoon, op de juiste plek die het juiste doet en organisaties helpen om dit mogelijk te maken.
Mijn diensten bestaan uit:
1. Individuele coaching gefocust op persoonlijke ontwikkeling van (zelfstandige) professionals en in het
bijzonder leidinggevenden (ondernemers, managers en directeuren e.d.) en loopbaancoaching (Nolocgecertificeerd) al dan niet in combinatie met outplacement / bemiddeling. Meer info via www.renesans.nl
2. Adviezen op het gebied van bewustwording en vergroten zelfinzicht met als doel het bevorderen van een
duurzame samenleving, waar mensen ten gunste van elkaar het beste uit zichzelf halen op basis. De essentie
van dit gedachtengoed heb ik verwoord in mijn boek ‘Ieder-Eén is Al-Eén’.
3. Coach en sparringpartner van (startende) ondernemers. Begeleiding / coaching van startende ondernemers
wordt deels ook gesubsidieerd vanuit DeStartVersneller.nl
4. Recruitment van (veelal hoogopgeleide) professionals, vanuit 2Talent www.mijnnieuwecarriere.nl in opdracht
van (overheids) organisaties / adviesbureau’s.
5. Gecertificeerd CVI-coach. CVI staat voor CoreValuesIndex. De CVI-test van Taylor Protocols meet (in
tegenstelling tot alle andere tests) iemands onveranderlijke kern. De CVI geeft veel inzicht, omdat deze test
als enige de onveranderlijke aangeboren kernwaarden meet, dus datgene wat iemand écht drijft. Het geeft
inzicht van welke soort activiteiten iemand energie krijgt, welke energie kosten, hoe iemand leert en of
iemand graag samenwerkt of liever alleen werkt. En of je eerder een creatieve oplossing zoekt, dan een
praktische, of juist andersom. De CVI-test is ook interessant voor managementontwikkeling en
teamcoaching, omdat door inzicht in elkaars drijfveren de onderlinge samenwerking en de resultaten
significant verbeteren.
6. In samenwerking met diverse deskundigen / ambassadeurs van het Ministerie van Inzetbaarheid meten,
bespreken en verbeteren we de inzetbaarheid van werknemers met als doel dat medewerkers én bedrijven
interessant blijven voor de arbeidsmarkt.
7. Specialist & assessor bij Structura-Groep. De Structura-Groep staat voor Inclusief Ondernemen. Inclusief
Ondernemen gaat er vanuit dat welzijn, succes en resultaten niet verkregen kunnen worden ten koste de
ander, maar dat het alleen kan worden verkregen als tegelijk het welzijn, het succes en de resultaten van de
ander worden beoogd en bevorderd. Hiervoor is het Structura-Model ontwikkeld.
Dankzij een Structura-Assessment krijgt een ondernemer / bestuurder tegen geringe kosten een helder
beeld over de verandernoodzaak of veranderbehoefte. Op basis hiervan kan snel een breed gedragen
veranderplan worden opgesteld en uitgevoerd.
Bedrijfsgegevens:

Contactgegevens:

Rek.-nr.: NL40RABO0173613039
BTW-nr.: NL001423208B51
KvK-nr.: 08086150
Tel.-nr: 06 – 57 96 30 35

Sterkerstraat 16
7481 JW Haaksbergen
I: www.renesans.nl
E: rene.bussink@renesans.nl

