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Waarom coaching en begeleiding?
“In februari 2014 kwam ik voor het eerst in contact met Camiel Driessen. Hij heeft mij doen inzien dat de manier waarop ik 
aan het werk was, meer weg had van overleven dan ondernemen. Ruim zeven jaar geleden liet mijn toenmalige man en za-
kenpartner mij van de ene op de andere dag met de kinderen én de kapperszaak achter. Ik moest ineeens het alleenstaande 
ouderschap zien te combineren met het voor mij onbekende ondernemerschap. Dat was lang niet altijd even makkelijk, 
maar ik heb Salon Hoofdzaken overeind weten te houden. De laatste jaren is er echter sprake geweest van een ‘ingeslapen 
cultuur’. Het team deed zonder sturing wel wat het moest doen, maar de passie en het plezier in het vak waren ver te zoeken. 
Daarbij was de klantgerichtheid ook beneden peil gekomen. Het werd hoog tijd om dit weer nieuw leven in te blazen. Ik 
heb ervoor gekozen om, samen met Camiel, de zaak en het team weer terug op de rit te krijgen. En dat is uitstekend gelukt!” 

Hoe verliep dit proces?
“Als eerste hebben we een teamdag georga-
niseerd waarin we met z’n allen onze nieuwe 
doelen, een visie en strategie hebben ontwik-
keld.  Er is ruimte geweest om open én eerlijk 
naar elkaar te zijn en we hebben gewerkt aan 
wederzijds committment. Als je dat niet be-
reikt is zo’n operatie gedoemd te mislukken. 
Door de vaardige begeleiding van Camiel, 
kwam er zoveel energie vrij tijdens dit traject, 
waardoor we als team weer zin hadden om 
ermee aan de slag te gaan! Het door ons ont-
wikkelde actieplan gaf nu duidelijk richting 

voor de korte en middellange termijn. 
Naar aanleiding van dit traject is er 
een hoop veranderd. Ook bij mijzelf. 
Ik ben door coaching meer gaan le-

ren ondernemen en weet nu ook beter het 
team aan te sturen. Heel veel hangt uiteinde-
lijk ook af van je eigen communicatie. En op 
dat vlak ben ik veel duidelijker geworden!”

“Naast dit proces heeft Camiel een grote bij-
drage geleverd aan verschillende marketing 
uitingen. We zijn behalve intern, ook meer 
extern gaan communiceren, zochten vaker 
de pers op en hebben in oktober 2014 ons 
25-jarig jubileum op feestelijke wijze gevierd.     
Het heeft wat tijd gekost, maar kan zeggen 
dat ik nu weer heel helder voor ogen heb 
waar ik met de zaak heen wil. En die duide-
lijkheid geeft nu ook weer rust en ruimte in 
het hele team!”

En nu?
“Samen met Camiel heb ik onlangs 
eindelijk weer eens functionerings-
gesprekken gehouden. Hierdoor kan ik 
veel beter inspelen op de aanstaande 
veranderingen en heeft het team 
hierdoor ook een groter gevoel van 
betrokkenheid gekregen.”  
“Ik heb twee keer eerder met coaching 
gewerkt, maar dat liep voortij-
dig uit de hand. De aanpak van Ca-
miel is op de lange termijn gericht en 
is zeer pragmatisch en doelgericht.”

“Mijn vertrouwen in de toekomst is lange 
tijd niet zo groot geweest!”


