
Rosetta weet vanuit 
haar ervaring als 
werkgever als geen 
ander welke vragen 
zich voordoen voor een 
topbestuurder. Vanuit 
haar ervaring in het 

begeleiden van individuele 
werknemers én leidinggevenden weet 
zij hoe veranderingen zodanig te 
begeleiden dat deze voor zowel 
organisatie áls individu een positieve 
meerwaarde gaan opleveren. 

 nl.linkedin.com/in/rosetta-kooistra 
rosettakooistra 

Frodo is HR consultant
Teamleider Mens &
Organisatie en  werk-
gelukcoach. Hij heeft 
vanuit zijn expertise op 
het gebied van 
duurzame inzetbaar-
heid een ruime 

ervaring in het begeleiden van mensen 
in “verandering”. Vanuit zijn rustige en 
positief bekrachtigende aard is hij een 
uitstekende coach in een turbulente 
omgeving. 

https://nl.linkedin.com/in/frododevalk 
frodo_de_valk 

  

Wie zijn we 

Wij weten wat het is om in uw schoenen 
te staan. Samen hebben wij meer dan 20 
jaar ervaring als executive en als coach. 

Graag lopen we samen met u op om zo 
snel inzicht te krijgen in wat u nodig 
heeft om weer op de goede weg te 
komen. 

 

Contact opnemen 

06-53266530   Rosetta Kooistra 
06-19884606   Frodo de Valk       

Info@twoforyou.nl 
www.twoforyou.nl 

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TWO FOR YOU 
 

EXECUTIVE COACHING 
 
 
 
 
 
 
 

De ander ontmoeten  
is ook je zelf  

beter leren kennen. 
 
 
 
 
 

 



 

De sprint 
 

Met een telefonisch contactmoment 
snel weer door op de juiste weg! 

Wij zijn telefonisch bereikbaar voor 
de leidinggevenden van de 
organisatie. Even kort klankborden 
met een coach buiten de organisatie 
helpt u verder. Vragen over hoe te 
handelen of gewoon even uw 
(on)zekerheid bij een objectief maar 
betrokken coach kwijt kunnen.  

Voor slechts €1000,- per jaar (excl. 
btw)* krijgt u een jaarabonnement 
voor 20 telefonische consulten 
zonder klok. 

“Alle succesvolle mensen hebben 
een coach. Van topsporters is het 
duidelijk. Maar eigenlijk geldt het 
voor iedereen die iets wil bereiken. 
En alle mensen die succesvol zijn, 

kennen dit geheim” 

 

  

 

De halve marathon 
 

Met een telefonisch contactmoment 
snel weer door op de juiste weg én 

voor 5 leidinggevenden een 
persoonlijke analyse! 

Bij de “Halve Marathon” krijgt u alle 
service die u bij “De Sprint” ook mag 
verwachten. Daarnaast ontvangt u 
bij dit abonnement van €2000,- per 
jaar (excl. btw)* de mogelijkheid om 
naast de telefonische coaching zoals 
bij “De Sprint” beschreven, voor 
maximaal 5 leidinggevende een 
uitgebreide Ontmoeting af te 
nemen.  

In de Ontmoeting gaan beide 
coaches met de leidinggevende in 
gesprek om vanuit verschillende 
perspectieven een snelle analyse en 
een plan van aanpak te maken voor 
de vraagstukken waar de 
leidinggevende mee worstelt. 

 

 

  

De marathon 
 

Bellen? Ontmoeten? Analyse én een 
coachingstraject? Een abonnement op 
het duurzaam welbevinden van uw 

leidinggevenden! 

Investeer je als organisatie 
duurzaam in het welbevinden en 
daarmee het presteren van de 
leidinggevenden, dan biedt 24U-
coaching “De Marathon” aan. Voor 
€3000,- per jaar (excl. btw)* ontvangt 
u alle service van de “Halve 
Marathon” en is er de mogelijkheid 
voor 1 leidinggevende om een 
coachingstraject van 10 uur of twee 
leidinggevenden een traject van elk 
5 uur aan te bieden.  

 

* voor de (rand)voorwaarden zie 

www.twoforyou.nl/zakelijk en klik door naar de 
specifieke dienst. 

 
 


