Karin Niesing
uitgesproken luisteraar
Klanten omschrijven Karin als authentiek, analytisch, snel tot
de kern, steile leercurve, lef, resultaatgericht, creëert
veiligheid, bijzondere mix tussen zakelijkheid en warmte,
helder in uitleg en verwoorden van feedback, koppelt
inzichten naar de praktijk en borgt resultaat.
Achtergrond
Karin heeft met veel plezier Monetaire Economie aan de
Erasmus Universiteit gestudeerd. Plezier vanwege de
kleinschaligheid en het abstract analytische. Daarna heeft zij
na een traineeship tien jaar in het bankwezen gewerkt in de
zakelijke kredietverlening bij Rabobank Rotterdam en bij CenE Bankiers bij complexe
financieringsvraagstukken en als directiesecretaris. Het werken in het bankwezen was
voor Karin een voorbeeld van ‘iets wat je kan, maar onvoldoende energie geeft’.
Vervolgens heeft zij het hele proces doorlopen van eerlijk naar jezelf luisteren en
daarnaar te durven handelen. Zij heeft ervaren wat het is om bestaande zekerheden los
te laten en de grote sprong in het diepe te wagen. Dit proces heeft geleid tot het
opzeggen van haar baan en het starten met de opleiding tot Gordon® trainer. Karin heeft
de licentie voor het geven van de Gordon® training Effectief Leidinggeven en licentie
voor het geven van de Gordon® training Persoonlijke en Professionele Effectiviteit. Aan
het einde van de Gordon® trainersopleiding heeft één van de opleiders haar gevraagd te
participeren in de netwerkorganisatie Movaeres. Daar heeft Karin het trainers- en
begeleidersvak in de praktijk mogen leren van zeer ervaren collega’s.
Na enkele jaren bij Movaeres komt een belangrijke mijlpaal met de start in 2012 van haar
eigen bureau Waardebron. Binnen Waardebron geeft Karin de Gordon® trainingen,
maatwerk trainingen op het vlak van communicatie en effectiviteit, werkt zij als
teamcoach, executive coach en intervisiebegeleider.
In 2016 heeft Karin in haar rugzak een bijzondere tool en daarmee dienst toegevoegd. Zij
is gecertificeerd practitioner Organisational Behaviour Management (opleiding VU); een
effectieve wetenschappelijke methode voor change management en performance
trajecten.
Afhankelijk van de vraag van de klant werkt Karin ook samen met enkele ervaren collegaprofessionals.
‘Geef mij de baan die mij me past en ik hoef nooit meer te werken’ (Confusius)

