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Easy Dolphin. Als een vis in het water… 
 
Dolfijnen zijn zeer intelligente en sociale dieren. Ze bewegen zich snel en soepel door het 
water en horen en zien uitstekend. Ze beschikken over een sonar, waarmee ze bepalen 
waar een vis of een voorwerp zich bevindt. Leidinggeven is, net als het zwemmen van 
dolfijnen, een bijna moeiteloos proces. Als leidinggevende bent u alert op wat er speelt in uw 
organisatie en reageert u snel en flexibel.  
 
Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger. Daarom heb ik Easy Dolphin Netwerk opgericht. 
Wij coachen leidinggevenden in het bedrijfsleven en de non-profit sector, die het gevoel 
hebben dat ze voortdurend tegen de stroom in moeten zwemmen en daarom gestelde 
doelen niet halen. Easy Dolphin observeert scherp: waar bevinden zich blokkades, welke 
talenten laat u onbenut? Het resultaat van dit coachingstraject is een manager, die zich 
soepel in de organisatie beweegt en die voorop durft te gaan. 
 
Mijn achtergrond: Ik ben Han de Ronde (1951) en heb onder andere gewerkt bij Philips, als 

leider van business units en commerciële organisaties vanuit Azië en Europa en als 

Europees verkoopsdirecteur bij de Taiwanese multinational Delta Electronics. In deze 
functies heb ik internationale management ervaring opgedaan. Ik ben gewend om te werken 
met mensen uit andere, vooral Aziatische, culturen. Ik heb hier geleerd flexibiliteit in 
organisaties, goed en actief kunnen luisteren, aanpassen aan je gesprekspartner en de 
situatie en basale leiderschapskenmerken op waarde te schatten. Coach ben ik van nature, 
ik geloof in de kracht van mensen. Middels cursussen resulterend in certificatie, persoonlijke 
begeleiding en learning by doing ben ik professional geworden. Bij het coachen maak ik 
gebruik van mijn gezonde verstand en mijn heldere intuïtie. De juiste vragen leiden u naar 
het juiste antwoord. De coaching wordt gekarakteriseerd door Vragen, Luisteren en 
Stimuleren 
 
Het proces van coaching bestaat uit de volgende onderdelen: 

- In een intakegesprek worden de vragen van de cliënt geïnventariseerd. Op grond van 
de analyse worden doelen geformuleerd en afspraken gemaakt voor het 
coachingstraject. 

- Het gehele coachingstraject duurt ongeveer vier maanden, waarin vier tot zes 
persoonlijke gesprekken plaatsvinden, met tussenpozen van ongeveer drie weken. 
Naar behoefte is er, daarnaast, communicatie per telefoon of email. 

- De cliënt krijgt steeds gerichte opdrachten mee, aan de hand waarvan deze zijn/haar 
vaardigheden verder kan ontwikkelen. In ieder volgend gesprek worden de 
ontwikkelingen geëvalueerd. 

- Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van assessment tools om het inzicht van de 
cliënt in zichzelf te vergroten. 

 
Graag nodigen wij u uit te bellen voor een nadere kennismaking en een offerte. 
 
Easy Dolphin coacht gemakkelijk begeleidend in de flow van samen voortgaan als een vis in 
het water…. 
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