Projectleiders Regio’s
Regio: Midden-Nederland

Naam: Caroline Banus
Regio: Midden Nederland
Organisatie: Human Capital Group
Functie/ rol project: Projectleider en Consultant
Opbrengst Excelleren.nu:
“Met praktisch toepasbare adviezen en coaching hebben we in relatief korte tijd een groot
effect bereikt in de bewustwording van de ondernemer, medewerkers en daarmee de
onderneming op het gebied van leren.”

BEZOEKADRES
Herculesplein 80
3584 AA
UTRECHT
T: +31 (0) 30 - 219 39 60
F: +31 (0) 30 - 219 39 66

POSTADRES
Postbus 85030
3508 AA
UTRECHT

www.hucag.nl

Regio Noord

Naam: Renate Westdijk
Regio: Regio Noord
De organisatie waarvoor je werkzaam bent: Westdijk HUMAN RESOURCES
Je functie, en rol binnen het project: Acquisitie project , projectleider en uitvoerder
Tekst: Excelleren Nu heeft een bijdrage geleverd aan de bewustwording op dit thema van de
groep ICT-bedrijven. Dit was 1 van de 2 projecten in regio Noord. Het zijn snelgroeiende
bedrijven, de bedrijven zitten in een markt die zich razendsnel ontwikkeld, het onderwijs
levert niet de gewenste kwaliteit en HRM is vaak wat onderbelicht. Activiteiten binnen leren
en ontwikkelen worden nu ontwikkeld en ingezet, vanaf instroom tot en met de uitstroom. Als
professional weet je dat investeren in menselijk kapitaal oplevert, het is een kado als de
MKB-er zich dit ook realiseert en ervaart!

Westdijk HUMAN RESOURCES
Bezoekadres
Zuiderplein 33, 8911 AN Leeuwarden
06 21 55 80 55
Postadres;
De Deelen 13
8939 BD Leeuwarden

www.westdijkhr.nl

Regio Noordwest-Holland

Ruud Loos, Business unit manager HR Consultancy van H&S Adviesgroep, Projectleider MKB regio
Noordwest Holland: "Veel van onze deelnemers ervaren niet optimaal functionerende processen of
samenwerking, maar het lukte hen nog onvoldoende om hier zelf een slag in te maken. Tijdens het
project Excelleren hebben wij hen in korte tijd over dit punt heen geholpen en de organisaties wat
meer 'lerend' te maken.
H&S adviesgroep
Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar, 072-512 52 30 (gebouw Kamer van Koophandel)
www.hsadviesgroep.nl

Regio Noord-Brabant en Zeeland

Naam: Dorothé van den Aker
Regio: MKB Regio Noord-Brabant en Zeeland
Werkzaam bij: Wissenraet Van Spaendonck
Functie: Projectleider en HRD-adviseur
Tekst: Ondernemers zoeken een ‘sparring partner’ die kritisch meedenkt op personele en
organisatorische vraagstukken en op basis daarvan adviseert en mogelijk ook mee uitvoert.
Excelleren.nu is voor de deelnemers het juiste zetje in de rug geweest om de ontwikkeling van
hun medewerkers nog beter te faciliteren en ondersteunende HR-instrumenten te ontwikkelen.
Wissenraet Van Spaendonck
Reitseplein 8
5037 AA Tilburg
Nederland
013 - 594 459 4
013 - 594 474 0
www.wispa.nl
Postadres:
Wissenraet Van Spaendonck
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
Nederland

Regio Zuid Holland

Projectleider: Arieke Willemstein
Adviseur: Marloes Luiten
Organisatie: humanage
Regio: Zuid-Holland
Quote belangrijkste opbrengst:
Het project Excelleren.nu heeft in onze ogen ertoe bijgedragen dat ondernemers een nieuwe en verfrissende kijk
hebben gekregen op de mogelijkheden om leren & ontwikkelen binnen hun eigen organisatie te stimuleren. Wij
hebben bij 7 ondernemingen een bevlogenheidscan uitgevoerd. Bevlogenheid gaat een stap verder dan
tevredenheid en is een mooie basis van waaruit mensen kunnen gaan excelleren. De resultaten, maar
belangrijker: de concrete adviezen, hebben de ondernemingen als 'praktisch', 'toepasbaar', 'zinvol' en 'inspirerend'
ervaren. Een aantal ondernemingen ziet het adviesrapport dan ook als startpunt om op voort borduren in de
toekomst, hetgeen ons veel voldoening geeft!

