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Als resultaat in de praktijk telt!

Harry Wijnhoven geeft bij W-cair bv personal- en teamcoa-
ching en trainingen aan Directeur Groot Aandeelhouders 

(DGA´s), Raad van Bestuur leden, (top)managers en 
(door)starters en hun medewerkers. Dit zowel op persoonlijk 
als op zakelijk vlak, in de profit- en non-profit sector. En hij is 
interim manager. Zijn kracht ligt in het coachen en trainen van mensen die zich 
bezig houden met de volgende gebieden: HRM, Personeel en Organisatie, onder-
wijs, automatisering, aan- en verkoop en (ver)huur van onroerend goed, verkoop, 
financieel, juridisch, marketing, bedrijfsovernames, veranderingmanagement en 
facilitaire zaken. Hij maakt hierbij gebruik van zijn kennis die hij heeft opgedaan 
in zijn Universitaire studie Bedrijfseconomie en van zijn 21-jarige praktijkervaring 
als zeer succesvol ondernemer.
Gecoached en/of getraind worden betekent bereid te zijn doelen te stellen en 
keihard te werken om ze te bereiken en bereid te zijn om af en toe onder “je kont 
geschopt” te worden.
Kerncompetenties
1.Ervaringsdeskundig: Als bedrijfseconoom en coach/trainer en vanuit mijn 21-

jarige ervaring als DGA en algemeen directeur (tot 2004) van een bedrijf met 
425 medewerkers weet ik exact wat er speelt en leeft, zowel op proces- als op 
mens niveau.

2.Gespecialiseerd: In korte en krachtige trajecten met een hoge ROI DGA’s, directie-, 
bestuursleden en (top)managers coachen en trainen.

3.No-nonsense/resultaat gericht: Mijn uitgangspunt: Iets willen zonder te kiezen, 
is kiezen het niet te krijgen. Ik bereik bij de coachee operational excellence op 
zowel persoonlijk als op zakelijk vlak.

4.Stijl vrij: Het gaat niet om de methodiek, maar om de resultaten. Ik gebruik een 
zeer uitgebreid arsenaal aan interventie technieken, die in de praktijk getoetst zijn. 
Ik ben provocatief en maak o.a. gebruik van NLP, RET, Logotechniek en PMA (een 
nieuwe revolutionaire neuro-wetenschappelijke coaching methode uit de VS).

5.To the point: U vraagt, ik lever. Coaching niet kiezen als een luxe, maar als het 
noodzakelijk is.
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