Profiel Richard Koekoek
Richard Koekoek (1961) is senior trainer en coach. Hij vervulde tot 2002
verschillende nationale en internationale managementfuncties. Hij is ruim 12 jaar
werkzaam als zelfstandig ondernemer, coach en trainer. Hij coacht en begeleidt
teams, ondernemers, professionals, leidinggevenden en directieleden. Hij
ontwikkelt boeiende leerprogramma’s voor veranderings- en leiderschapstrajecten.
Sinds 2008 is hij als partner verbonden aan Zieffect, een bureau voor
gedragsverandering en organisatieontwikkeling. Hij werkt onder andere voor: de
Nationale Politie, Gemeente Den Haag, VvAA, Utrechtse Ondernemers Academie,
Vereniging Eigen Huis, Goudse Verzekeringen, ABNAMRO, Componenta, Tauw en
ProRail.
Richard werkt samen met zijn klanten op basis van gelijkwaardigheid, betrokkenheid en hun keuzes voor eigen
leren en oplossingen. Maatwerk en co-creatie is kenmerkend voor zijn aanpak. Hij weet op een veilige manier
overtuigingen te prikkelen en patronen te ontregelen. Hij is zorgvuldig, competent en integer. Richard
communiceert op een respectvolle, open en directe manier. Zijn klanten geven aan dat hij goed ‘de vinger op
de zere plek weet te leggen’ en hen zonder te wijzen richting kan geven.
Visie
Richard heeft als missie het bijdragen aan de ambities van mensen, hun professionele ontwikkeling en
persoonlijke groei. Het resultaat van zijn werk is gedragsverandering. Hij gelooft dat als je zicht krijgt op wat
echt belangrijk en betekenisvol voor je is (je waarden) je jezelf kunt leiden, inspireren, en motiveren om
gerichte acties te ondernemen die je leven verrijken.
Aanpak
Richard heeft een ‘ontwapenende’ aanpak die bestaat uit een combinatie van observerend luisteren, feedback,
drijfveren onderzoek en het creëren van actie. Met ervaringsgerichte oefeningen helpt hij zijn klanten stappen
te nemen richting datgene wat echt belangrijk en van waarde voor hen is. Als ‘regisseur’ en begeleider van
veranderingstrajecten werkt hij graag met wat zich aandient in het hier en nu.
Opleiding
2013 LEAN (introductie), 2011 ACT Advanced Skills, 2010 Organisatie opstellingen, 2009 ACT opleiding, 2008
NTI Oplossingsgericht werken, 2006/2007 SvC Leergang coaching voor Professionals, 1997 Leadership
Challenge (VS)
Permanente educatie
Richard volgt supervisie en intervisie. Hij houdt zijn vak bij door frequent deel te nemen aan na- en
bijscholingsbijeenkomsten. Richard is lid van de NOBCO.
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