Aanbevelingen

Marie-Louise Goossens

Eigenaar Glazen appel I Inspirator masterclasses Huiselijk geweld kun je stoppen! I Levgroep I gemeente Helmond
Gjcoach
27 mei 2018, Marlé had een hogere functie dan Marie-Louise, maar was niet zijn/haar leidinggevende

Het was fijn om met je samen te werken en te zien hoe jij je job aanpakte. Hier heb ik
van geleerd. Je zorgde voor korte lijnen, vooral ook tijdens de aanpak van de
zesweekse crisis van een cliënt. De subtiele feedback die je soms gaf, de luisterende
en nooit oordelende houding en de ruimte om het niet eens te zijn met sommige
beslissingen.
Ik vond jouw drive om 'ervoor te gaan' én met me mee te gaan in mijn drive in een
open houding, prettig en functioneel. Het zorgde voor makkelijk, gelijkwaardig en
collegiaal afstemmen.
Dankjewel, o.a. voor je steun in de 6-weekse crisis, de ruimte om het niet met je eens
te zijn en je grote betrokkenheid.

Ruud van den Tillaar

Algemeen Directeur at Kredietbank Limburg
20 oktober 2015, Ruud was de leidinggevende van Marlé

In een zeer hectische periode binnen ISD Optimisd heeft mevr. Nijhuis op een
uitstekende manier invulling gegeven als interim teammanager van de afdeling
Inkomen en Voorzieningen.
Deze invulling gebeurde op parttime basis maar voelde aan als fulltime. Binnen de
nieuwe afdeling heeft mevr. Nijhuis op een zeer goede wijze een organisatie
ontwikkeltraject ingezet.
Mevr. Nijhuis heeft een proces opgestart dat resulteerde in groepsontwikkeling en
individuele ontwikkeling van de medewerkers.
Daarnaast was zij voor de directeur een sparringpartner op strategisch niveau.

Géraldine Stroux

Afdelingshoofd Concernstaf
16 augustus 2015, Marlé heeft met Géraldine samengewerkt in dezelfde groep

Ik heb Marlé leren kennen als iemand met een heldere, uitgesproken visie welke ze
consequent door vertaalt in een effectieve en doelgerichte aanpak.
In korte tijd is ze in staat iets duurzaams neer te zetten en daar ook een hele
organisatie in mee te nemen.
Als beginnend leidinggevende heb ik veel gehad aan de ondersteuning door Marlé.
In haar coaching was ze altijd eerlijk en heeft ze me veel handreikingen gedaan waar
ik nog dagelijks profijt van heb.
Nog nooit iemand gezien met zoveel passie en betrokkenheid voor haar werk en die
weinig op heeft met 'werktijden'. Kortom een echte aanwinst voor elke organisatie
die een structurele verandering op tal van aspecten te weeg wil brengen!

Henri de Bekker

LUX advies
29 oktober 2014, Marlé heeft met Henri samengewerkt in dezelfde groep

Ik heb Marlé leren kennen als een professional pur sang.
Met bevlogenheid, betrokkenheid en een niet aflatende energie is Marle in staat
gebleken om het team WIZ te transformeren naar een open, positief-kritisch en
zelfreflecterend team. Dat vraagt qua aanpak om zakelijkheid enerzijds en gevoel
voor de mens anderzijds..... en soms ook een gezond portie eigenzinnigheid en
doorzettingsvermogen.
Om dat te combineren en te doseren is een kwaliteit die weinigen gegeven is.
Wat blijft is het resultaat; en dat staat! Ik zou Marlé aan iedereen kunnen aanbevelen
die een fikse kwaliteitsslag wil maken in de organisatie binnen het sociaal domein.
Henri de Bekker Programmamanager Sociaal Domein a.i.

Bertwin Zwiers

Verpleegkundige IHT-jeugd (Intensive Home Treatment) bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie
13 september 2014, Bertwin heeft met Marlé samengewerkt, maar in verschillende groepen

In mijn werk als trainer heb ik meerdere malen mogen samenwerken met Marlé, een
bevlogen professional in het sociaal domein!
Energie en passie zijn kernbegrippen zoals ik haar heb leren kennen in haar werk.
Marlé denkt vanuit de cliënt waar ze voor staat op een doelmatige manier.
Een aanwinst voor elke organisatie!

Patricia Bies

Eigenaar/Projectleider bij Bies Projects beschikbaar voor klantmanager doelmatigheid, jobcoach,
recruiter,accountmanager
21 november 2012, Marlé was een klant van Patricia

Marlé is een resultaatgerichte daadkrachtige professional. Met oog voor alle
processen die gepaard gaan bij de opdracht.
Ze heeft oog voor de krachten van het individu.
Haar interacties zijn ook resultaatgericht met de intentie om het individu te laten
inzien dat het een vertaalslag vraagt om de krachten op een kansrijke manier te
gebruiken.
In de samenwerking heb ik haar leren kennen als een gedreven, passievolle manager
met een duidelijke visie.
Bij het opbouwen van innovatieve opdrachten die leiden tot een meer dan gewenst
resultaat zal haar zeker aanbevelen.

Monique Barnhoorn

Beleidsmarketing, communicatie en participatie binnen het i-domein
1 april 2012, Monique heeft met Marlé samengewerkt, maar voor verschillende bedrijven

Marlé en ik zijn collega ondernemers in de publieke dienst en hulpverlening. Vanuit
onze expertise delen wij kennis met elkaar en wijzen wij elkaar op voorbeelden in het
land.

In deze hoedanigheid heb ik Marlé leren kennen als een kundig en vriendelijke
persoon, die vanuit haar eigen kracht kennis en kunde deelt.
Die op een professionele manier de opdracht die aan haar wordt voorgelegd naar
een succesvol en kwalitatief einde weet te brengen.
Iemand waarmee ik als collega en mens graag de schouders onder een groot project
zet.

Christine Flåten-Daskalakis

projectleider a.i. Sociaal Domein at Gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard
3 april 2011, Christine had een hogere functie dan Marlé, maar was niet zijn/haar leidinggevende (Christine was
destijds de wethouder van o.a. Werk & Inkomen van de gemeente Schiedam)

Als projectleider 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht' heeft Marlé een wezenlijk
andere aanpak in de werkloosheidsbestrijding in Schiedam geïntroduceerd.
Met enorm succes: prima resultaten.
Marlé is een enorm betrokken mens, inhoudelijk sterk, resultaatgericht,
communicatief, betrouwbaar en bovenal sympathiek & authentiek.

Wouter Limmen

HR-consultant - interim manager
22 november 2010, Wouter heeft met Marlé samengewerkt, maar voor verschillende bedrijven

Ik heb Marlé Nijhuis in mijn werk voor de diverse sociale diensten ontmoet en heb
haar leren kennen als een absolute vakvrouw !
Zij is in staat mensen te inspireren.
Zij is pragmatisch en een persoonlijkheid die zorgt voor gemotiveerde medewerkers
en via deze medewerkers komt zij tot aansprekende resultaten.
Wouter Limmen Directeur KeyZen; Hrm voor sociale diensten.

Patrick Sieverdink

Interim Teammanager O&U bij Stroomopwaarts MVS
16 oktober 2010, Patrick rapporteerde rechtstreeks aan Marlé

Marlé is voor mij de professional.
Met haar resultaatgerichte, daadkrachtige en directieve manier van leidinggeven
behaald zij enorme resultaten.
Daarnaast maakt zij tijd en ruimte vrij voor ieders ontwikkeling zowel op privé en
werk gebied.
Marlé is prettig in de omgang door haar enthousiasme, humor en sociale kant.
Is uw organisatie toe aan verandering, Back on Track of een project met
gegarandeerde resultaten ? Zie dan www.interimair.nl
Marlé, heel veel succes in je verdere carrière en ontzettend bedankt voor je bijdrage
in mijn ontwikkeling.

Dick Van Antwerpen

No-nonsense Re-integratiespecialist. Zacht waar het kan, hard waar het moet
21 november 2009, Dick rapporteerde rechtstreeks aan Marlé

Vanaf september 2008 werk ik als projectmedewerker bij het project "Met Kompas
Koersen Naar Eigen Kracht" bij de gemeente Schiedam, waarbij Marlé in haar rol als
projectleider mijn direct leidinggevende is.
Ik heb Marlé daarbij leren kennen als een gedreven en gepassioneerde manager.
Haar kennis lijkt onuitputtelijk waarbij ze ook veel oog heeft voor details.
Marlé is daarnaast een leidinggevende die de menselijke kant nooit uit het oog
verliest. Zij toont warme en oprechte belangstelling in de mensen met wie ze werkt
en is daarmee een leidinggevende waarvoor je door het vuur wilt gaan als
medewerker.
Mede door haar warme en geweldige manier van managen zijn de resultaten van dit
project bijzonder goed. Terecht is er heel veel belangstelling voor het project.
Mocht u ooit in de gelegenheid zijn om Marlé in te huren of om met haar samen te
werken, pak die kans!

