
Sparren voor mensen die eindverantwoordelijk zijn 

Waarom? 
 

Ben jij werkzaam in een (eind-)

verantwoordelijke functie in jouw 

organisatie? Heb jij de behoefte om 

daar over te sparren? Omdat je vra-

gen hebt over de te volgen koers of 

de te hanteren aanpak? Omdat je 

niet alles kunt delen met de mensen 

in je organisatie en toch af en toe 

ruggenspraak wilt houden?  

En is het tijd dat je kiest voor jezelf 

en dat het verstandig is om je te la-

ten ondersteunen, doodeenvoudig 

omdat je nu eenmaal niet alles al-

leen kunt? 

Doe dan wat veel van jouw 

‘collega’s’ al eerder deden: sparren 

voor executives!  

 

“Ik heb het sparren 

als een verademing 

ervaren; een echte 

investering in mezelf” 

Wat en hoe? 
 
Deze coaching noemen we liever 

sparren. Een maal per maand gedu-

rende een dagdeel ben ik jouw  

sparringpartner. Sparren vergt  

continuïteit. Daarom doen we dat 

gedurende een periode van een jaar. 

Tijdens elke sessie breng jij vraag-

stukken in. Deze kunnen betrekking 

hebben op thema’s zoals: Strategi-

sche positionering, beleidsontwikke-

ling, organisatie-inrichting, organisa-

tieontwikkeling, managementont-

wikkeling, cultuurombuiging, imple-

mentatie van vernieuwing en HRD. 

Maar ook op jouzelf.; Op jouw ma-

nier van opereren, op effectiever 

worden, op dilemma’s die je ervaart, 

op zorgen die je hebt. 

Daarnaast ben ik jouw ‘critical 

friend’. Ongevraagd voorzie ik jou 

van mijn observaties. Om je in de 

spiegel te laten kijken, maar vooral 

om te helpen. 

Door wie? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Rob kamp. 

Meer dan 30 jaar ervaren in het ver-

sterken van mens en organisatie bij 

ca. 500 organisaties. Ik stel graag 

mijn ervaring en kunde die ik daarbij 

heb opgedaan beschikbaar voor an-

deren.  

Mijn bijdrage is scherp, onomwon-

den en niet verpakt. Open en veilig 

tegelijkertijd. Daar heb je iets aan! 

Ik word vaak gezien op de talenten 

Helicopterview, Kansendenker en 

Inspirerend. 

Samen voor resultaat! 

(sometimes) It’s lonely at the top…. 

Maatwerk en breed 

Ieder persoon en elke situatie is anders. Het sparren is dan ook elke keer anders. Alle knowhow van ons bureau 

wordt benut als dat is gewenst. 

Kijk op www.blnqimpact.nl of mail/bel me rechtstreeks: robkamp@blnqimpact.nl (06-53891286).  


