VERKI EZI NG

Trainingslocatie van het Jaar

ste jaren is hij ook zeer actief als coach voor
managers en specialisten. Hij is daarbij

De Jury

hoofdredacteur van De Coachinggids en
publiceert daar regelmatig in. Hij is mede
organisator van het Coaching Jaarcongres.
Kijk voor meer informatie op:
www.performanceconsultancy.nl

De verkiezing van de Trainingslocatie van het jaar 2007 is in volle gang. De locaties zorgen voor een optimale presentatie, mysterie guests reizen het hele land
door en de jury ontfermt zich over de zware taak om de locaties stuk voor stuk
aan de criteria te toetsen. Maar wie zit er nu precies in die jury?

De jury bestaat uit trainers en managers uit
het vakgebied, mensen die gewend zijn om
toplocaties te onderscheiden van de middenmoot. De juryleden voor de trainingslocatie
van het Jaar 2007 zijn:

5. Catalina Auer
Drs. Catalina Auer CMC is directeur van Auer
1. Annet Hilberdink

Managementadvies en Training BV. Dit trai-

Annet Hilberdink

ning en adviesbureau richt zich op het bege-

is werkzaam bij

leiden van veranderingsprocessen en het

Intelli-G,

een

geven van trainingen, waarbij gewerkt wordt

Leadgeneration

3. Janine Vermeulen

vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief.

Kennisplatform

Janine Vermeulen is oprichter en eigenaar

Daar waar het werk is vastgelopen helpt het

dat Nederlandse

van Atelj de Kim. Zij heeft een brede erva-

bureau de zaken weer in beweging te bren-

bedrijven

en

ring, van procesmanagement bij de overheid

gen, en daar waar het goed loopt zorgt Auer

multinationals

tot en met het coachen van multiculturele

ervoor dat het ook goed blijft lopen. Kijk voor

kennis en vaar-

vrouwen en hangjongeren in achterstandwij-

meer informatie op www.auer.nl

digheden aanreikt met betrekking tot het

ken. Ze coacht mensen op zoek naar een

beter genereren, van business leads en inno-

andere baan of op levensvragen en organi-

vatie. Dit realiseert Intelli-G door het organi-

seert regelmatig workshops voor persoonlij-

seren van specialist events en activiteiten en

ke groei. Haar missie is anderen te leren

het aanbieden van speciale online diensten.

zichzelf te helpen door mensen in contact te

Kijk voor meer informatie op www.intellig-g.nl

brengen met zichzelf en hun krachtbronnen.
Kijk voor meer informatie op www.ateljdekim.nl

6. Eddy Scheffer
Eddy Scheffer is directeur van het Training
2. Jacco van den Berg

Facility Centre (TFC) te Velp. TFC verzorgt

Drs. Jacco van den Berg heeft in 2006 Van

maatwerk trainingen, door de effectieve

den Berg Training & Advies opgericht, maar

combinatie van Fun + Content in een uitge-

hij traint en adviseert al meer dan tien jaar

balanceerde mix van diverse media en klas-

op het gebied van aantrekken, goed houden

4. Niko Stammes

sikale training. De specialisten van dit bedrijf

en behouden van medewerkers. Zijn organi-

Niko Stammes is oprichter en directeur van

selecteren uit het wereldaanbod en bewer-

satie maakt deel uit van een netwerk van

Niko Stammes Performance Consultancy. Hij

ken dit voor het Nederlands taalgebied. TFC

kleine zelfstandige bureaus die ieder specia-

wordt veel gevraagd voor de begeleiding van

werkt van icebreakvideo’s tot en met com-

list zijn op een vakgebied. Kijk voor meer

teams. Hij traint zelf veel en is projectleider

plete in-company trainingen. Kijk voor meer

informatie op www.vandenbergtraining.nl

bij grotere opleidingsprogramma’s. De laat-

informatie op: www.tfc.nl ■
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