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Vanuit deze zakelijke achtergrond

Is het meest in haar element als ze kan bijdragen aan
zakelijke en persoonlijke groei. Op het snijvlak tussen
business (missie, strategie & innovatie, tactiek) 
en mens (persoonlijke purpose, talent, waarden, drijfveren).

- waar ben ik van? (why/purpose)?  
- ik wil mijzelf opnieuw uitvinden/innoveren, 
 wat wordt mijn volgende stap?
-  waar focus ik (niet) op?  ik heb overzicht
nodig
- ik struggle met..., loop hier tegenaan...
- ik heb behoefte aan een ander perspectief
- hoe kan ik anders leidinggeven? effectiever
communiceren?

20 jaar corporate en startup ervaring in b2b en b2c
marketing-management en innovatie rollen 

- Vanuit een holistische mindset met een
oplossingsgerichte, praktische aanpak 
- In het Nederlands of Engels
- Van babyboomers tot millenials

Coacht op het snijvlak van business en mens

Voor bijvoorbeeld deze hulpvragenIn een stijl die klanten beschrijven als 

Betrokken, humorvol, challenging en creatief.

En deze persoonlijke achtergrond

Deed allerlei mensgerichte opleidingen
Offices Bussum & Amsterdam

info@twofoldinnovation.nl

00 31 6 27050703

/mevigeveno

https://www.twofoldinnovation.nl/coaching

Met een tailormade aanpak

Is ook werkzaam als:

Optekeningen die ik maak tijdens coachgesprekken

En is hier te bereiken 

Woonde als expat kind in veel landen en leerde
verschillende culturen kennen en nieuwsgierig
te zijn naar de mens achter de mens. Het
'coach-zaadje' werd al jong geplant...Intrapreneur bij het Innovatie Lab van Sanoma Media, Lean

startup coach en Customer Development Lead bij Philips,
gastdocent bij de UvA, verkocht haar eerste startup aan
Sanoma en won Startup Bootcamp

- facilitator van innovatie- en strategiesessies 
- trainer & teammentor bij bedrijven en startups 
- auteur e-learning over innovation-team-dynamics 

Is oudste van vijf kinderen, getrouwd en zelf
ook (stief)moeder van vijf.  Houdt van lezen,
yoga, zingen (jazz), Brazilië en concepten
verzinnen

"...Helder, duidelijk, vol humor de vinger op de pijnpuntjes...wordt
snel duidelijk waar jouw verhaal over gaat en waar je 

naar toe wil!"   Directeur Kinderopvang

"..uitgedaagd om mijzelf opnieuw uit te vinden 
en daarmee mijn vertrouwen in de toekomst gesterkt..."  Sales Manager

"...in slechts een paar sessies tot nieuwe inzichten gekomen
en een doel voor de nabije toekomst kunnen formuleren..."

Media Executive

"...a confronting comfortzone"   Serial Entrepreneur
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