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Mijn Toegevoegde Waarde  

Ik zit in de afrondende fase van mijn opleiding voor Startende Ondernemers en heb in het afgelopen jaar veel geleerd. Belangrijke 
speerpunten waren mijn unique selling points. Wat maakt mij nu zo uniek dat je voor mij als Preventiecoach wilt kiezen? Door 
samen met mijn mede-startende-ondernemers en coach te sparren, groeiden we naar een hoger level; ik kreeg beeld bij mijn 
toegevoegde waarde voor bedrijven of particulieren. Graag deel ik die met jullie in deze nieuwsbrief:   
 
• Ik ben gediplomeerd Coach Practitioner en werk conform de Ethische gedragscode van de Nederlandse Organisatie van 

Beroepscoaches (in de volgende nieuwsbrief meer hierover); 
• Met mijn 15 jaar ervaring als HR-Adviseur kan ik mij goed inleven in zowel de werknemers- als de werkgeverskant; 
• De trajecten zijn kort, intensief en gericht op een blijvend resultaat. Ik heb inmiddels 16 trajecten positief afgerond met een 

maximum van 10 sessies van 2 uur; 
 
De allerbelangrijkste reden is echter de klik tussen de medewerker en mij. Door mijn laagdrempeligheid, positieve instelling, 
integriteit én resultaatgerichtheid ervaren medewerkers vaak een klik met mij tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek. 
Medewerkers voelen zich veilig en daardoor kunnen we snel actief aan de slag met gesprekken en specifiek voor de medewerker 
geselecteerde coachmethodieken. En als anderen mijn waarde benadrukken, dan geeft dat extra toegevoegde waarde: 
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AMG Coaching bestond op 1 februari 2016 alweer een jaar en ik vertrouw erop dat er nog vele jaren gaan volgen! 
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Marko, Directeur Supply Chain 
Voor mijn organisatie levert het coachtraject een 
medewerker op die beter uit de verf komt. Dat zal 
zeker erkend gaan worden, zodat hij op middellange 
termijn kan doorgroeien. Ik wil Angélique bedanken 
voor haar vakkundigheid als coach 

Bas, Manager Parts & Logistics 
Voor mijn organisatie heb ik een coördinator die minder 
bromt, niet gelijk in de verdediging schiet en meer 
uitstraalt dat hij ‘fun’ in zijn werk heeft. 
Ik ben tevreden over het coachtraject en beveel 
Angélique zeker aan als coach. 

http://www.amgcoaching.nl/
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Je kunt mij bereiken via info@amgcoaching.nl of bel 06-
18326153. Tot de volgende keer! 
 
Wil je je afmelden  of aanmelden voor het ontvangen van de 
nieuwsbrief in jouw persoonlijke mailbox stuur dan even een mailtje. 

Opmerkingen, tips, contact? 

Positieve verandering in het professionele 
leven van een nuchtere technicus 

In 2015 heb ik Pico, werkzaam  als Product Manager bij een 
technisch bedrijf, gecoacht. Hij zocht naar meer balans in 
zijn leven. Hij ging nogal sceptisch het coachtraject in, maar 
tijdens het eerste gesprek kwamen er al zaken naar boven 
waar hij nog niet eerder bij stil had gestaan. Met zijn 
nieuwe inzichten heeft hij inmiddels een positieve 
verandering kunnen realiseren en ik ben heel blij met de 
aanbeveling van deze nuchtere techneut op mijn website.  

Door nieuwe wetgeving verdwijnt de Verklaring Arbeids- 
Relatie definitief per 1 mei 2016. Opdrachtgevers en 
opdrachtnemers kunnen vanaf dat moment hun 
arbeidsrelatie vastleggen in een overeenkomst die door de 
Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld. Zo is er 
zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. Er is een 
overgangsregeling voor bestaande VARs. Meer kun je lezen 
op de website van de Kamer van Koophandel of de 
Belastingdienst.  

Het is definitief; de VAR verdwijnt 

Ien van der Pol: “wat je aandacht geeft, dat groeit”.  

http://www.amgcoaching.nl/
mailto:info@amgcoaching.nl
http://www.amgcoaching.nl/aanbevelingen/
http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/freelance-en-zzp/verklaring-arbeidsrelatie-var-voor-zelfstandigen/info-en-advies/overeenkomst-vervangt-var/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/komende_nieuwe_wet_en_regelgeving_voor_de_var_de_belangrijkste_punten

