Maaike Lensink
Business Improver
Als ondernemende en enthousiasmerende
Businesscoach ben ik een begeleidingskundige in
verandertrajecten.

Contact
Werkomgeving: Nederland
linkedin.com/in/maaike-lensink

In mijn loopbaan heb ik bij vele bedrijven binnen
mogen kijken. Hier zag ik van dichtbij de strubbelingen
die men heeft met het neerzetten van een
professionele organisatie. Bij deze strubbelingen kan ik
helpen en begeleid ik, samen met het team en de hele
organisatie naar een duurzame verandering.
Uit het professionaliseren van organisaties haal ik
energie.

Meer info?
Neem contact op met:
eugene.kuisch@in2mprovement.nl
06-15200600
peter.holtkamp@in2improvement.nl
06–25633243

Expertisegebieden
• International change projects
• Herontwerpen onderwijs
• Management begeleiding
• Veranderkunde
• Organisatiecoaching
• Persoonlijke Identiteit Programma’s
• Personeelsontwikkeling
• Teamontwikkeling
• Organisatieontwikkeling
• NLP Practitioner and team coaching
• Best Value certificate B and B+
• Agile Scrum master
Branche ervaring
• Zakelijke dienstverlening
• MKB: Technisch en Zorg
• Onderwijs: Zorg, Psychologie

Trainen, Commerciële Economie

Mijn toegevoegde waarde
• Begeleiden van het professionaliseren van een
organisatie op een laagdrempelige manier

• Door soms te confronteren en soms te stimuleren
• Maar altijd door de samenwerking op te zoeken
Ervaring
Businesscoach | Organisatiecoach | Veranderkundige
2019 - heden | Zelfstandig | Eigenaar Lensink
Organisatieadvies
Adviesopdrachten:
• NCMTC Kenia: Opzetten Communities of Learners,
zodat de kwaliteit van het onderwijs verhoogd d.m.v.
intervisie en Triple Loop Learning
• Expotise Texel: Onderzoek naar groei van de
organisatie d.m.v. observatietraject. Het begeleiden van
de gehele organisatie naar een professionalisatieslag.
• CompressieZorg Groningen: begeleiden van het
optimaliseren van het sollicitatieproces
• Bleyenberg Deurservice Groningen: onderzoek en
begeleiding naar het professionaliseren van de
organisatie.
• Individuele (management)coachtrajecten a.d.h.v. de
interventies in de organisaties
• Bleyenberg Deurservice Groningen: Maatwerk
Managementtraining
• Hanzehogeschool Groningen: onderzoek naar cultuur

Maaike Lensink
Business Improver

Ervaring (vervolg)

Opleiding
Master of Arts Organisatiecoach
2016 - 2018 | Haagse Hogeschool
Bachelor HRM
2010- 2013 | Hanzehogeschool

Trainingen
• Best Value Procurement B en B+
(2019)
• NLP Team coaching (2010)
• NLP Business Coach (2009)
• NLP Practitioner (2008)
• PR en voorlichting (2000)

Hanzehogeschool Groningen
Docent, Intervisiebegeleider en Coach
sinds 2002 - heden
• Docent voor vakken als Communicatie en
managementtrainingen, HRM en Ethiek
• Intervisiebegeleider en coach voor voltijd/deeltijd/
duaalstudenten; incl. ontwikkelen digitaal coachen voor
Online Marketing
• Stagebegeleider Voltijd en duaal en Accountmanager
Praktijkonderwijs
Spoorzicht
Procesmanager Drenthe College
• Netwerktrajecten organiseren tussen MBO en MKB
• Advisering omtrent aansluiting theorie met praktijk
Sociale Dienst Groningen
Managementondersteuner afdeling Jongerenloket
2000-2002
• Administratieve ondersteuning
Adviesgroep Noord Negentig
Leidinggevende administratie | 1999-2001
• kwaliteitsverbetering secretariaat
Bioclear B.V.
Projectcoördinator / PR medewerker | 1994 - 1999
PR projecten, Marketingprojecten
• Administratieve projecten

Vaardigheden
Talen
Nederlands
Engels

Referentie
”Een tijdje geleden hebben wij een teammiddag gewijd aan het
thema cultuur. Het was een prachtige middag, waarbij er ruimte
was voor het open gesprek. De dag is voorbereid en geleid door
een organisatiecoach, Maaike Lensink. Dit heeft ze heel mooi en
constructief samen met het team, en met mij gedaan. Bij ons is
dat geen sine cure. Ik ben erg van haar aanpak onder de indruk.
En het team ook! Er is sinds deze dag veel meer vertrouwen in de
gang, in de kamers, onderling. Nog niet duidelijk te meten, maar
wel te ervaren. Ik denk een belangrijke stap in het kader van onze
teamontwikkeling.”
Saskia Wiegant, Opleidingsmanager Toegepaste Psychologie
Hanzehogeschool Groningen

