Testimoni@ls
Paul van der Zijden - grafisch ontwerper
paulvdz@hotmail.com

“Mijn samenwerking met Eric van Amerongen en zijn wijze
van coaching zijn mij heel goed bevallen. Hij is resultaatgericht,
houdt van korte lijnen, hanteert een heel bijzondere persoonlijke
benadering en, last-but-not-least, benadert de dingen altijd vanuit
een optimistische instelling. Dat heb ik als zeer prettig ervaren,
omdat je als ‘werkzoekende-op-leeftijd’ dat positieve extra zetje
gewoon hard nodig hebt.”

.......

Cees Bergacker - casemanager
c.bergacker@gmail.com

“In de periode dat wij hebben samengewerkt heb ik je inzet,
mensenkennis en betrokkenheid als zeer aangenaam ervaren.
Je hebt de eigenschap van het positieve uit te gaan en daar ook
naar te handelen. Dit straal je ook uit naar je klanten en collega’s.
Gevolg van die eigenschap is dat alles in een juist perspectief
wordt geplaatst en het hoogst haalbare resultaat wordt bereikt.”

.......

Jerome van Uitert - UWV werkbedrijven
Via Linked-In

“Ik heb Eric van Amerongen leren kennen als een zeer professioneel en toegewijde coach.
Veel van mijn cliënten hebben baat gehad bij zijn creativiteit,
kwaliteit en drive. Dit heeft geleid tot een vruchtbare samenwerking. Eric is een gedreven coach, ondernemer en bruggenbouwer met een realistische kijk”

Testimoni@ls - vervolg
Eric Buscher - directeur/werkgever
management@topbussum.nl

“Twee keer hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van
Waarwilisiswerk en beide keren naar volle tevredenheid.
Waarwilisiswerk brengt vraag en aanbod van personeel prima bij
elkaar en voelt haast feilloos aan, naar welke mensen je zoekt en
of zij passen in de werkomgeving van de opdrachtgever.
Er is altijd een win-winsituatie.”

.......

Rob Radersma, 60 jaar - outplacementkandidaat
r.radersma@hetnet.nl

“In 2008 verloor ik mijn werk. Ik heb veel sollicitaties via kranten,
het uitzendbureaus en het UWV gedaan. Daarnaast heb ik ook
allerlei trajecten voor sollicitaties en re-integratie doorlopen.
Ik had het gevoel dat ik, was afgeschreven.
Totdat ik WaarWilisisWerk tegenkwam.
Onder begeleiding kon ik op tijdelijke basis bij de gemeente
werken en de mogelijkheid kwam om intern te solliciteren.
Deze mogelijkheid heb ik met beide handen aangegrepen.
Nu na anderhalf jaar heb ik een vaste aanstelling. Met dank aan
Eric van Amerongen, met het vertrouwen dat hij in mij had en
het zelfvertrouwen dat hij mij heeft terug gegeven.”

.......

Waarwilisiswerk
Gooi- en Vechtstreek

Waarwilisiswerk - Gooi & Vechtstreek
Postbus 81, 1400 AB Bussum
info@waarwilisiswerk.nl
www.waarwilisiswerk.nl
Mobiel: 06-16385028

