Tien vragen aan

OntwikkelCoaching Groningen >
ONTWIKKELCOACHIGN GRONINGEN gevestigd
op industrieterrein Eemspoort is opgezet door
Wian Bulthuis uit Winsum. Het bureau ondersteunt
medewerkers, leidinggevenden, ondernemers en
teams bij ontwikkel- en loopbaanvraagstukken.
Ondersteunt bij het (her)nemen van de regie, in
het moment van bezinning én in het moment van
doen. Door het stellen van de juiste vragen, door
te spiegelen, door informatie te geven, door te
confronteren, door te trainen en soms door te
informeren of te adviseren.
WAAROM EEN EIGEN BEDRIJF?
In mijn laatste managementfunctie was ik
verantwoordelijk voor een geografisch groot
gebied. Dit bleek met twee jonge kinderen en een
man die veel onderweg is, geen ideale combinatie.
Het ondernemerschap zit me in het bloed dus toen
de oudste naar school ging, was voor mijzelf
beginnen een logische vervolgstap. Effectiviteit en
flexibiliteit maken dat ik er op de belangrijke
momenten voor de kinderen kan zijn én naast het
ondernemerschap nog diverse nevenfuncties kan
bekleden.
HOE IS HET GEGAAN SINDS DE
OPRICHTING?
Prima! Inmiddels heb ik ruim voldoende
opdrachten die bij mij als beroepscoach passen:
het resultaatgericht coachen van medewerkers,
leidinggevenden, ondernemers en teams bij
ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Daarnaast
ben ik mede-initiator van het HRM Netwerk
Groningen met ruim 70 deelnemers, word ik
regelmatig gevraagd voor het
verzorgen van
inleidingen en ben ik kandidaat gemeenteraadslid.
WAT VIND JE BOEIEND AAN HET VAK?
Boeiend vind ik dat je veelal onderdeel uitmaakt
van een bijzondere periode. Er worden vaak
ingrijpende keuzes gemaakt en belangrijke
veranderingen ingezet. Het mooiste moment vind
ik als er bij iemand het spreekwoordelijke kwartje
valt. Daar geniet ik oprecht van!
MOET JE JE BEWIJZEN ALS VROUW?
Nee, dat is hier geen issue. In de politiek moet ik
me als vrouwelijke nieuwkomer weer wel
bewijzen.

Men denkt dat je zonder politieke ervaring weinig
kan brengen en ik wil het tegendeel bewijzen. Ik
heb ondervonden dat ik met mijn persoonlijkheid,
achtergrond en oprechte interesse daadwerkelijk het
verschil kan maken.
WAT IS HET MOOISTE DAT EEN KLANT OVER JE
KAN ZEGGEN?
Het mooiste dat een kandidaat ooit heeft gezegd, is
‘jij bent in staat om op een respectvolle, deskundige
en humorvolle wijze het onbewuste in mensen naar
boven te brengen.’
IS ER LEVEN NAAST JE WERK ALS
ZELFSTANDIG ONDERNEMER?
Ja absoluut, alhoewel de scheidingslijn tussen werk
en privé erg dun is en bijvoorbeeld sporten er de
laatste tijd wat bij in schiet.
WAT ZIJN JE TOEKOMSTPLANNEN?
De komende jaren wil ik nog graag een effectief
coachprogramma,
specifiek
voor
vrouwen,
ontwikkelen. Veel vrouwen, en daar ben ik zelf ook
één van geweest, zijn zich onvoldoende bewust van
hun eigen talenten en behoeften. Enerzijds wil ik
deze vrouwen ondersteunen om hun ambities waar
te maken, op welk vlak dan ook, anderzijds denk ik
dat de BV Nederland zowel overheid, bedrijfsleven
als politiek deze capabele vrouwen de komende
jaren heel hard nodig heeft.
WAT BETEKENT GRONINGEN VOOR JE?
Ik ben geboren en getogen in deze mooie provincie
en derhalve een echte ‘Grunningse.’ Het is hier
heerlijk wonen en het dorp Winsum is voor mijn
kinderen een mooie plek om op te groeien. Het
geeft ze de basis om, wanneer ze dat zouden willen,
later vol vertrouwen de wijde wereld in te trekken.
WAT IS JE LEVENSMOTTO?
Les Brown heeft een prachtige quote `Shoot for the
moon. Even if you miss it, you will land among the
stars’ en daar probeer ik zo veel mogelijk naar te
leven.
WAT WIL JE COLLEGA’S MEEGEVEN?
Doe (zelf) waar je goed in bent, bouw een
professioneel netwerk van mensen waar je op kunt
vertrouwen en zorg voor een actueel en concreet
plan.

