AAA (Triple A) van management naar
(NIEUW) leiderschap

Koos Groenewoud (Mister Connectivity)
(Zie LinkedIn profiel en www.AAA-TFM.nl s.v.p.)

Leiderschap en professionele (Zakelijke & Facilitaire) dienstverlening
n

Ik spreek, schrijf en geef workshops over NIEUW (Dienend) Leiderschap, kan u helpen met het oplossen
van facilitaire vraagstukken en het verhogen van de kwaliteit van uw (facilitaire) dienstverlening.

“Ik ben dienstverlener in hart en nieren (Het zit in mijn
genen). 20 jaar facilitaire managementervaring. Roots in
de Hospitality Industry. Mensen-mens. Inspirerend
veranderaar en bruggenbouwer (“Mister Connectivity”),
met gevoel voor humor en passie voor DienendLeiderschap. Ik help ondernemers, bestuurders,
directeuren, managers en chefs betere leiders te worden.
Verder inspireer, adviseer en help ik docenten, studenten,
high potentials en ondernemingsraden. Als (interim)
facility / verandermanager stroomlijn ik ondersteunende
diensten en geeft hierover advies.”

n

Mijn persoonlijke missie:
Als ik in staat ben om de komende 5 jaar gemiddeld
1 manager per week te laten denken en functioneren
als (nieuwe) leider is mijn missie geslaagd en laat ik
wat na. (250 betere leiders, die lekker in hun vel zitten
en in hun kracht staan, 250 partners die hier blij van
worden, 250 bedrijven en/of organisaties die beter
presteren, tevreden klanten en leveranciers en – last
but not least – ergens tussen de 2.500 en 15.000
Medewerk(st)ers die energie halen uit hun werk).

Ik SPREEK en geef workshops over NIEUW (Dienend) Leiderschap

Ik kan u helpen met:

(Keynote) speaker / spreker portfolio

Het leveren van een substantiële bijdrage aan de “War
for talent”, door het ontwikkelen van meer teamspirit
en een gemotiveerd team, het verhogen van uw
kennis op het gebied van Leiderschap, waardoor u een
professioneler gesprekspartner en klankbord bent voor
de afdeling HRM en uw directie en het verlagen van
ziekteverzuim, verloop en kosten + het verhogen van
de kwaliteit van dienstverlening.

International: Marcus Evans; Seminar FM & RE (Barcelona);
Hanze Hogeschool (Groningen - NL), IFMA accreditation;
EMBA Alumni R.S.M. (Erasmus University); sv Lunastrum,
Workshop 50 students European Studies (The Hague)

Dit is goed voor uzelf, uw partner, gezin, medewerk(st)ers,
klanten én leveranciers. Het realiseren van een beter
(financieel en operationeel) resultaat is ook goed voor uw
motivatie, werkplezier en nachtrust.
- Voormalig Ambassadeur Greenleaf center for ServantLeadership Europe
- Ambassador, Friend & Fan Marshall Goldsmith
- Ambassadeur Go Beyond MBA
- Keynote Speaker Marcus Evans
- Oprichter “Van Management naar (NIEUW) Leiderschap”
- Leadership trendwatcher

Commercieel: Desso, Alex van Groningen; Business club
Vision Utrecht
Facilitair: IFMEC; F-MEX; FMN; FIER-FM
Management Consultancy: STRATCH; Euz Consult
Onderwijs: Haagse Hogeschool; Hogeschool Utrecht /
Diedenoort Facility Management; Inholland
Zorg: LMSO (Landelijk Medisch Studenten Overleg); POZW
Overheid: Belastingdienst Facilitair Bedrijf /Werkomgeving
Opleidingsinstituten: Tarazat Instituut
Kennisinstellingen: Kennislab voor Urbanisatie
Diversen: Rotaract, Rotary Driebergen, QuiEs,
BitterBallenBorrel Almere, NVP afdeling Zeeland
Note: Zie voor meer details het LinkedIn profiel en de aanbevelingen op pagina 3 s.v.p.

n

Ik SCHRIJF en recenseer boeken over NIEUW (Dienend) Leiderschap en andere actuele thema’s

Mijn passie is Leiderschap. Ik wil een substantiële bijdrage
leveren aan (de ontwikkeling van) Leiderschap en doe dat
ook door er over te publiceren.
www.aaa-tfm.nl/publicaties.html
www.BeUnited.nl/column
Tip: Het boek “AUTHENTIEKE Leiders, ECHTE Leiders”:
183 Tips, inzichten en ervaringen over het NIEUWE LEIDERSCHAP (O.a. Robert K. Greenleaf en Marshall Goldsmith).
www.aaa-tfm.nl/AuthentiekeLeidersEchteLeiders.pdf

Ik schreef en schrijf voor:
Leadership Magazine, Managementsite, C.F.O.
Magazine (Alex van Groningen) BP4M, HOGIAF
Magazine, Contourium Magazine, Facility Management
Magazine, Website Focus Conferences, FMI (FMN),
Facto Mediabase, Facto Magazine, Facility Portal,
Facility-Info, Lustrum uitgave F-MEX, Lerende Leiders,
BeUnited, academia.edu en – last but not least – voor
Marshall Goldsmith’s Library.

“Knap gedaan om zo’n makkelijk toegankelijk boek te schrijven. Want het is geen sinecure om van leiderschap een verhaal
te maken. Jullie hebben dat heel goed gedaan”. Ben Verwaayen, voormalig CEO Alcatel-Lucent
“Een zeer warm aanbevolen boek over spiritualiteit van het leiderschap als een collectieve spirituele bewustwording. Geen
boek om in een keer uit te lezen, maar een bladerboek om elke dag een stuk uit te lezen, te overdenken en te spiegelen.
Echt goede leiders zijn ook echte mensen, die met respect, verantwoordelijkheid en compassie voor zichzelf, voor anderen en
voor hun omgeving in het leven staan”. Paul de Blot, hoogleraar Business Spiritualiteit Nyenrode
Verder recenseer ik boeken over (nieuw) Leiderschap, Verandermanagement, Nieuwe Economie, Nieuwe Business Modellen
en Transitie. Zie http://www.aaa-tfm.nl/boeken.html
n

Ik kan u helpen met het oplossen van Facilitaire vraagstukken en het stroomlijnen en
professionaliseren van uw professionele (facilitaire) dienstverlening

• Als (Interim) Manager

• Als Adviseur

Ervaring:

• Als Coach

- Directeur SpectraFacility BV

• Als Manager/Director Business development

- Facilitymanager DELTA NV

Ervaring:

- Departemental Manager BV FM RIJKSWATERSTAAT
(Directorate-General for Public Works & Watermanagement) at Ministry of Transport and Watermanagement

- Commercieel Directeur FM ABC Management Groep

”As managing director at the Ministry of Transport and
Watermanagement I was, amongst other things, responsible for the management of all the facility services
within the organisation. In this regard we had hired Koos
as interim head of facilities for 7 months. Our facilities
department, nowadays centered in a shared services organisation, had a turnover of E 25 million, more than 100
employees and 100 buildings (30 offices), all intended
to facilitate our 1500 colleagues. I know Koos to be an
involved and professional people manager with a sense of
humour. I admire his drive, enthusiasm and passion for his
field of expertise and his practical vision of professional
service”. Dirk-Jan de Bruijn

“Koos is een kei in het opzetten en managen van persoonlijke netwerken. Hij is een aimabel persoon met oog voor
de mensen en de menselijke aspecten binnen een bedrijfsproces. Hij bezit veel praktische en theoretische kennis en
ervaring, maar met name ook liefde voor het facilitaire
vakgebied”. Hans Dickerscheid

• Als Verbinder (Mr. Connectivity)

- 1750+ LinkedIn contacten, waaronder meer dan 1000
persoonlijke contacten

n

Recommendations / Aanbevelingen

“Thank you Koos Groenewoud (Mister Connectivity) for your excellent guest lecture “LEADERSHIP IN TURBULENT TIMES”
during our EMBA09 Back to School Weekend at Rotterdam School of Management, Erasmus University, November 29
2013!”. December 2, 2013
Roos de Wit-Goedhart, C.E.O. Study Tours
“Koos is inspired to spread the word of the Servant Leadership principles with endless energy!. As an enthusiastic author he
often refers to the work of Robert Greenleaf. We are grateful for his support to the Greenleaf Center for Servant-Leadership
using his huge network and amazing social media activities”. March 8, 2013
Erna Baars, Managing Director Academy Greenleaf Center for Servant Leadership Europe, Greenleaf Center for Servant
Leadership Europe
“Conocí a Koos en la feria Facility Management & Business Services (FM&BS) en Barcelona. Su presentación “FROM
MANAGEMENT TO (NEW) LEADERSHIP” fué excelente y su mensaje muy interesante. Definitivamente tiene una habilidad
muy especial para comunicar. Actualmente colaboramos juntos para la mejora del management”. August 12, 2011
David Bartra Riera, Fundador y Gerente, OPERANCIAL
“Koos is a natural leader and I am impressed with his capability to inspire people in becoming a servant leader. If you
need to boost your leadership skills and quality, he is the man you should get hold to!”. July 1, 2011
Nazali Mohd Noor, Senior Lecturer- Facilities and Property Management, BSurv, MSc, CBIFM, MCMI Liverpool, United
Kingdom
“Koos is a highly motivated and energetic speaker, who quickly engages his audience. When I heard him speak at the
Euro FM Summit in Cannes, I was particularly struck by his depth of research and his ability to relate theory to day to day
practicalities. I hope to share the stage with him again soon”. May 24, 2010
Liz Kentish, Managing director Kentish and Com Ltd
“Koos was a very enriching speaker who kept the audience listening by being enthusiastic and realistic. I´ve learned many
things that I will definitely use in both, private and in the job”. May 31, 2010.
Melanie Prochazka, former Manager Facilities at McArthurGlen Germany

Hospitality Management.

Focus Conferences; Managementboek.nl; 4Human
Training & Coaching; Nyenrode Business Universiteit;
Tarazat Instituut; aNDE; F-Mex Masterclass Mobiliteit
& HNW; IFMA; F-MEX Masterclass PPS; NHTV
Internationale Hogeschool Breda, Euroforum en Manrese
Academy (Werkcolleges Business Spiritualiteit onder
leiding van Prof. Dr. P. de Chauvigny de Blot SJ).

Ervaring:
Productiegerant AC restaurants (Albert Heijn); Foodmanager restaurant Martinn (Martinair); Food & Beverage
Controller, restaurantmanager en deputy Food & Beverage
Director Amsterdam Marriott hotel; Area-, district- en
regiomanager APCO (AHOLD) en JBC (Jacques Borel
Catering); Directeur-eigenaar TopTen Catering; Interim
Catering-manager Europees Octrooibureau; Interim
manager BRN; Projectmanager & Consultant ECS
(Eindhoven Catering Service); Manager Business-Unit
Catering facilitair bedrijf KPN, MT-lid; Operationsmanager
catering B.S.B., MT-lid; District Manager Sodexo.

Rol bij HBO + Post HBO onderwijs:
Part-Time Certified Assessor NHTV / Facility Management;
Voormalig Part-Time Assessor Post Bachelor Program
Facility Management IFMEC.
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Opmaak; Monique Giling, MGO-studio

Opleidingen

