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Samen naar resultaat 
met Samen naar Resultaat

om optimale bedrijfsresultaten te halen, is het noodzaak dat medewerkers kunnen doen 

waar ze goed in zijn én dat ze zien dat ze een bijdrage leveren aan een groter geheel. 

om dit te faciliteren is goed management cruciaal. Sandra Geelink van Samen naar resultaat 

ondersteunt (management)teams en leidinggevenden bij de uitvoering van hun rol.

leiDinGGeVenDen onDerSteunen om Het VerScHil te maKen

TeksT roSaNNe KoK FOTO’s MICHeL ter WoLBeeK

“Zelf heb ik leidinggeven altijd heel leuk 
gevonden’’, begint Sandra te vertellen. Ze 
spreekt over haar banen als manager in 
het bedrijfsleven en als projectmanager in 
de procesverbetering. “Dat plezier is niet 
vanzelfsprekend. Sommige managers zijn door 
omstandigheden op die plek terechtgekomen 
of doorgeschoven omdat ze goed waren in hun 

vorige functie. Dat maakt hen niet altijd meteen 
een goede leidinggevende.’’ 

Volgens de geboren Achterhoekse, die 22 
jaar geleden voor de liefde naar Mijdrecht 
kwam, is het de taak van leidinggevenden om 
hun teamleden te kennen en hen zodanig te 
faciliteren dat ze hun werk optimaal kunnen 

Sandra Geelink
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doen. “Voorwaarde daarvoor is dat zij zelf stevig 
in hun schoenen staan; zichzelf kennen en 
verbonden zijn met de doelen van het bedrijf. 
Wat leidinggevenden vaak niet beseffen is dat 
ze een essentiële rol hebben in het functioneren 
van een team. In coaching- en trainingstrajecten 
begeleid ik hen om meer in hun rol te groeien 
en zich als leidinggevende te ontwikkelen.’’

Samen naar reSultaat
Om bedrijven en leidinggevenden te 
ondersteunen in hun gecompliceerde 
takenpakket biedt de NOBCO en EMCC-
geaccrediteerde coach zowel procesbegeleiding 
voor het hele team als individuele trajecten 
voor leidinggevenden. Vragen die bij 
procesbegeleiding centraal staan, kunnen te 
maken hebben met het resultaat, de onderlinge 
samenwerking, óf met allebei. “In sommige 
bedrijven werken teams heel fijn met elkaar 
samen, maar moet er toch iets veranderen om de 
resultaten te verbeteren. In andere teams zijn de 
resultaten op zich wel goed, maar is er wrijving 
waardoor niet optimaal gewerkt kan worden. In 
beide gevallen kan ik met de teams aan de slag 
gaan, zodat zij hun resultaten halen én het goed 
hebben met elkaar.” 

Door haar ervaring in het bedrijfsleven weet 
Sandra hoe het werkt in een bedrijf. “Ik ben 
niet alleen theoretisch onderlegd door mijn 
verschillende coachopleidingen, maar heb 
ook zelf met mijn voeten in de klei gestaan. 
Ik weet hoe ingewikkeld alle belangen van 
leidinggevenden kunnen zijn en welke rollen 
ze moeten vervullen. In mijn vak als coach 
kijk ik daar van een afstand naar.’’ Naast 
individuele coaching- en training-trajecten 

voor leidinggevenden die zich in hun rol willen 
ontwikkelen, is Sandra ook sparringpartner voor 
leidinggevenden op hoger niveau.

1FocuS 
Tevens is Sandra consultant van 1FOCUS: een 
manier van werken waarbij alle medewerkers 
sterk betrokken worden bij het behalen van de 
gewenste resultaten. “Vaak stel ik bedrijven de 
vraag: ‘Stel dat ik nu naar de receptioniste loop 
en haar vraag hoe zij dagelijks bijdraagt aan de 
doelen van het bedrijf, wat antwoordt zij dan?’ 
Bij bedrijven die met 1FOCUS werken, komt er 
dan ook echt een antwoord.’’
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Diana Vredenbregt, Kinderopvang  
De ronde Venen, over 1Focus
“toen ons vorig jaar een groot verandertraject te wachten 
stond in verband met de landelijke wet- en regelgeving in de 
kinderopvang, hebben wij ondersteuning van Samen naar 
resultaat ingeroepen. mijn overtuiging is dat het veel beter werkt 
als je het hele team betrekt in het maken van plannen en doelen 
voor de onderneming. Daar sluit het traject 1Focus van Sandra 
naadloos op aan. We hebben het afgelopen jaar volgens een 
gestructureerde manier gezamenlijk gewerkt naar één doel; het 
was voor iedereen inzichtelijk wie waarmee bezig was. aan het 
eind van het jaar konden we stellen dat het doel was bereikt. Het 
is ons zo goed bevallen dat we voor 2018 een nieuw doel gesteld 
hebben waar we met 1Focus aan werken. Sandra begeleidt ons nu 
op de achtergrond, maar houdt wel een vinger aan de pols in de 
kwartaalsessies met ons team. Dat is prettig. Ze is professioneel, 
direct en een heel prettig persoon om mee samen te werken.’’ 

Jos Honig, Feka,  
over Samen naar resultaat

“Sandra loopt al twee jaar met ons mee. na een inspirerende 
communicatietraining voor het mt hebben we haar gevraagd 
een teamtraining te doen omdat één van onze afdelingen niet 
lekker liep. er was frustratie onderling waar wij niet de vinger op 
konden leggen. Sandra heeft de neuzen dezelfde kant op gekregen. 
Verwachtingen, taken, afspraken en verantwoordelijkheden 
zijn naar elkaar uitgesproken en vastgelegd. Dat heeft enorm 
geholpen. naast deze teamsessie zetten we Sandra ook in voor 
losse communicatietrainingen en voor onze jaarlijkse heisessie 
waarin we jaarplannen maken met het MT. Dat werkt heel fijn met 
haar erbij. Ze is niet alleen professioneel maar ook gewoon een 
heel leuk mens. Ze straalt positiviteit uit en werkt doelgericht. Daar 
houden we van.’’

‘Wat leiDinG-
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team.’


