ADVISEURS
SLIM-REGELING
THAR

HOBP

Online leerplatform voor de Transport en Logistiek.

Online leerplatform voor de Transport en Logistiek

www.tharonline.nl

www.hobp.nl

info@tharonline.nl

info@hobp.nl

Rijen

Breda

BURO TOON

IDEEËNLEVERANCIER

Onafhankelijke HR-specialist voor organisatieadvies,
managementcoaching of HR-ondersteuning.

Ondersteunt bedrijven in verandervraagstukken.

www.burotoon.nl

www.ideeenleverancier.nl

dejuistetooninhr@burotoon.nl

Contactformulier op de website

Barneveld

Nijmegen

JAN ACCOUNTANTS & ADVIES

M10 ADVIES

Personeelsadvies; (leiderschaps)coaching en
teamontwikkeling

Fullservice HR dienstverlener voor coaching,
recruitment en advies

www.jan.nl
communicatie@jan.nl
Purmerend, Valkenburg, Weesp
en Schiphol-Rijk

www.m10advies.nl
irma@m10advies.nl
Rotterdam

THE HUMAN FACTOR

JACK LUMBERJACK

Werkt aan een hoge medewerker-betrokkenheid en
betere prestaties voor organisaties, teams en individuen.

Het ontwikkelen van anderen op het maken van
keuzes en het tonen van persoonlijk leiderschap.

www.thehumanfactor.io

www.jacklumberjack.nl

info@thehumanfactor.io

marcelbeuker@jacklumberjack.nl

Utrecht

Haarlem

AKIVA

FP&P EN PARTNERS

Coaching voor teams, leiders en organisaties die
samen in actie willen komen.

Expertise in leiderschap en organisatie-ontwikkeling,
persoonlijke ontwikkeling en onderhandelen.

www.akiva.nl

www.fpnp.nl

rversteeg@akiva.nl

fpnp@fpnp.nl

e-coaching

Driebergen-Rijsenburg

VAN OENE COACHING

ABAB GROEP B.V.

Stressvermindering en voorkomen van een burn-out.

Ondersteuning bij het vormgeven van personeelsbeleid.

www.vanoenecoaching.nl
marjanvanoene@gmail.com
Zwolle

www.abab.nl
onbekend
Diverse vestigingen in Brabant,
Zeeland, Limburg en Gelderland.

BAKER TILLY

C-INSIGHT

Advies over de bedrijfsvoering van organisaties.

Maatwerk training (classroom en/of video) en
coaching.

www.bakertilly.nl

www.c-insight.nl

info@bakertilly.nl

info@c-insight.nl

13 vestigingen, verspreid door het land

Rotterdam

LIZER DE AVANT-GARDE

EMPFORCE

Concrete ondersteuning in verander-processen.

Arbeidsdeskundig en organisatieadvies.

www.lizerdeavantgarde.nl

www.empforce.nl

info@lizerdeavantgarde.nl

jorien@empforce.nl

Amersfoort

Groot-Ammers

ITASC

PERPETUUM

Organisatie-ontwikkeling, HR-oplossingen en salesperformance.

Programma's op maat om mensen, teams en
organisaties (weer) in beweging te krijgen.

www.itasc.nl

www.perpetuum.net

itasc@itasc.nl

info@perpetuum.net

Eindhoven

Utrecht

HIGH TRUST CONSULT

TIADA CONSULTANCY

organisatie- en teamontwikkeling, HR-vraagstukken
en conflictmanagement.

Advies op het gebied van Management, Public Relations en
P&O.

www.hightrustconsult.nl
boris@hightrustconsult.nl
Eindhoven

www.tiada.nl
reinanda@tiada.nl
Epe

DOING BETTER

UPSTREAM

Slimme online leeroplossingen op maat.

strategisch advies, projecten, trainingen en interim
professionals.

www.doingbetter.nl

www.upstream.nl

info@doingbetter.nl

amy@upstream.nl

Bergen op Zoom

Diepenveen

NLP-NU
Coaching, trainingen en opleidingen voor effectievere communicatie,
meer zelfvertrouwen, daadkracht en leiderschap.

www.nlp-nu.nl
b.de.boer@training-nu.nl
Rotterdam, Den-Haag en
Niewerkerk aan de IJssel

