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Met ruim 20 jaar ervaring in adviserende en 

leidinggevende rollen binnen het brede HR- domein 

heeft Feikje vele complexe veranderingen begeleidt. 

Zowel op individueel als op team- en 

organisatieniveau. In groei en krimp situaties. Binnen 

de financiële sector (ING – Directeur HRD/Learning), 

Fashion (Oilily- Global HR Director) en bij een 

Technische groothandel (Grainer- HR Manager) werkte 

zij vanuit abstracte plannen naar concrete stappen. De 

laatste jaren als zelfstandig coach en change consultant 

voor verschillende groeiorganisaties in zeer diverse 

branches (finance, IT, cultuur, pharma en retail). 

Feikje woont in Bussum met Marcel, haar man, en 3 

kinderen. Siem en Boet zijn 12 jaar en gaan sinds de 

zomervakantie naar de middelbare school en de 

jongste zoon, Doeke is 8 jaar. Om een goede balans te 

houden wandelt Feikje op de hei of langs het strand en 

doet ’s ochtends haar yoga oefeningen. Ook kookt ze 

met plezier uitgebreid voor vrienden en familie en als 

de wind goed staat zeilt ze graag. 

Met welke coachvragen kun je bij haar terecht?

(Persoonlijke) leiderschapsvragen zijn bijvoorbeeld: hoe 

kom ik meer in balans. Hoe ontwikkel ik me naar een 

meer senior positie in de organisatie of hoe krijg ik mijn 

organisatie of team mee in deze beweging? 

HR vragen zoals: hoe professionaliseer ik deze 

organisatie of dit team, hoe krijg ik inzicht in het 

stakeholdermanagement en hoe lopen de hazen hier?

Maar ook voor het opzetten van een HR strategie, 

innovatie of professionalisering van een HR afdeling, 

het ontwikkelen van een L&D strategie, een 

transformatie of change aanpak. 

“ Trust your gut, it knows what your head hasn’t figured out yet “ 

WIE IS FEIKJE DUNNEWIJK



Feikje’s aanpak typeert zich door effectiviteit 

zonder op de voorgrond te zijn. Zij creëert de 

ruimte voor jou om te kunnen kijken waar je staat 

en hoe je er staat. Wat je nodig hebt om de 

beweging te maken die bij je past, in de richting 

die jij wilt. Haar vragen bieden je nieuwe ingangen 

naar perspectieven die jou verder helpen. Het doel 

scherp en de stapjes klein, experimenteren met 

lichtheid en humor. Door jezelf soms  heel serieus 

en soms helemaal niet serieus te nemen. Graag 

coacht zij tijdens een wandeling in de natuur om 

zo de ruimte en de beweging optimaal te kunnen 

benutten. 

Haar aanpak op HR vraagstukken typeert zich door 

heel snel de essentie boven tafel te krijgen, de 

fases in kaart te brengen en pragmatisch en 

stapsgewijs  vooruit komen. Het ingewikkelde 

simpeler maken zonder het plat te slaan. Steeds 

redenerend vanuit het gehele systeem en wat je 

nodig hebt van het systeem om vooruit te komen.  

Ze bouwt graag aan het beeld van HR als 

versneller.

Wat is haar aanpak?

Wat is haar stijl?

Feikje staat voor levenskracht. De overtuiging dat we 

als leiders tot veel meer in staat zijn, dan we zelf vaak 

denken, in elke fase van ons leven. Of dat meer nou 

echt meer is of juist minder. Dat jezelf ruimte geeft om 

stil te staan en aandacht te hebben voor jezelf. Dat je 

jezelf daarmee helpt versnellen in de richting die jij 

kiest en blij te zijn met wie je bent. Het creëren van 

een setting voor leiders om te groeien, vast te pakken 

of juist los te laten. Feikje zet hoofd, hart, buik en 

handen geïntegreerd in, op een krachtige èn milde 

manier. Zonder oordeel, op zoek naar wat er toe doet 

maar altijd to the point.

Wat zijn haar kwalificaties?

• Bachelor Human Resources

• Cornell University, Human Resources

• PCC Professional Certified Coach door ICF 

(International Coach Federation)

• DISC, MBTI, Birkman, Big5 

• Systemisch opgeleid (SIOO en Plan B)

• Deep democracy

Ze spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

https://www.linkedin.com/in/fdunnewijk/

https://www.linkedin.com/in/fdunnewijk/

