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Aanbevelingen

Personal Coach l Eigenaar Coachingspraktĳk Via-ML
Via-ML Coaching

Manon Speets
Key Account & Delivery Manager at Randstad Nederland

Marie-Louise coacht met passie, betrokkenheid en humor. Ze weet razendsnel de vinger op de zere
plek te leggen en vertaalt dit vervolgens in praktische handvatten die dagelijks in te zetten zijn. Kortom:
Elk mens verdient een coachingstraject bij ML!

26 februari 2016, Manon Speets was een klant van u;

Marleen Bosch Stammeshaus - Janssen
Manager at Verloskundig Centrum De Poort B.V.

ML en ik werkten samen aan haar bedrijf-startup. Ik leerde haar in dit traject waarderen als een positief
en warm mens. De 'down-to-earth' persoonlijkheid van ML heeft er aan bijgedragen dat ik één van mijn
werkneemsters met privéproblemen met een gerust hart naar Via-ML verwees. "Wat een kadootje, dank
je wel", was de reactie van de werkneemster. 

Als directeur vind ik het zelf soms best alleen aan de top. Daarom heb ik besloten dat ik ook ML
verdien. Maandelijks steekt zij op haar eigen wijze de thermometer erin. Zij houdt me de spiegel voor en
helpt me antwoorden te vinden - privé en zakelijk, want onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij zet
zij intuïtief een breed scala van tools in. Het gemak waarmee ze dit doet reflecteert haar professionaliteit.
Zo heeft het kadootje dat zij mij biedt een positieve weerslag op mijn hele team. 

Ik gun ieder bedrijf ML.

24 januari 2016, u was een klant van Marleen Bosch Stammeshaus - Janssen

Karen Koenders
commercieel directeur at Randstad Inhouse Services

Marie-Louise is een uitstekende coach. Weet haarfijn pijnpunten bloot te leggen, te confronteren, door
te dringen tot gevoel en zaken die er echt toe doen. Tegelijkertijd biedt ze ook praktische handvatten
om tot structurele verandering van gedrag te komen en heeft daarmee bijgedragen aan het verhogen
van mijn kwaliteit van leven. Een aanrader dus! Ook als opdrachtgever zijn mijn ervaringen met Marie-
Louise zeer positief.

1 april 2015, Karen Koenders was een klant van u;

Interne Coach
Randstad Nederland, Health@Work

Saskia Hendriks
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HR Business Partner at KPN

Marie-Louise is een bijzonder prettige en goede coach. Ze prikkelt, stelt de juiste vragen en toont
oprechte aandacht. Ze spiegelt en daagt uit om een stap verder te gaan. Daardoor helpt ze niet alleen
bij het oplossen van het vraagstuk van de dag, maar ook bij de vragen achter de vraag. Ik gun iedereen
minimaal eens per loopbaan een coach als Marie-Louise!

8 januari 2016, Saskia Hendriks was een klant van u;

Karin MacLaine Pont-Driessen
Manager HR bij Livit Orthopedie

ML van Berkel heeft een aantal van mijn medewerkers gecoacht. Zij heeft dat zeer professioneel maar
ook resultaatgericht aangepakt. Na een eerste gesprek maakte zij samen met de betreffende
medewerker een duidelijk plan van aanpak. Dit plan van aanpak omvatte zaken die direct ander gedrag
in het werk vroegen, maar ook welk pad zij in de coaching samen met de medewerker ging
bewandelen. De resultaten van de gesprekken waren zeer positief. Er onstond meer zelfinzicht, een
effectievere manier van communiceren of een betere balans werk/prive. In alle gevallen heeft het ertoe
bijgedragen dat de werkresultaten verbeterden.

8 september 2015, Karin MacLaine Pont-Driessen was een klant van u;


