WIE IS ARNO TUINEBREIJER?
Vanaf 1992 actief in het HR vak. Via zijn rol van Group
HR Manager bij Buhrmann (een van ‘s werelds grootste
leveranciers van kantoorartikelen) heeft hij bij
opvolgende organisaties Corporate Express en Staples
zijn HR-loopbaan voortgezet en mede vorm mogen
geven aan ingrijpende HR-transformaties en Leadership
development programma’s. Als Vice President HR
Europe verliet hij in 2012 Staples voor de overstap naar

DNV GL Energy waar hij op dit moment Vice President
HR is. Sinds een paar jaar begeeft hij zich ook op het
terrein van coaching, is hij lid van de Raad van
Commissarissen bij Evides en verzorgt gastcolleges op
het gebied van strategisch HR en Leiderschap aan de
Universiteit van Nijmegen.
Met zijn partner Diane woont hij in Vught en zij delen
de passie voor het HR vak. Zij hebben een dochter Lauri.
Naast zijn werk geniet hij van koken, golf en reizen en
wandelen met hond Dobby.

Met welke coachvragen kun je bij Arno terecht?
Doorgaans komen mensen met management- en
loopbaan gerelateerde thema’s bij Arno. Veelal omdat
ze in een grote transitie zitten of deze in gang willen
zetten (fusie/verkoop organisatieonderdeel,
reorganisatie, loopbaan, leiderschapsstijl, balans werk
privé). Vaak blijkt echter dat werk gerelateerde
vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling nauw aan
elkaar verbonden zijn. De aanleiding is vaak zakelijk,
maar veelal is de uitkomst, naast de zakelijke
ontwikkeling, uiteindelijk ook persoonlijke groei)
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EXECUTIVE COACH

“ Music is not in the notes but in the silence in between “ (Mozart).

Wat is zijn aanpak?
Coaching is voor Arno een betekenisvolle
ontmoeting met als doel de coachee antwoorden
te laten vinden op haar/zijn vraagstukken, deze
inzichten vervolgens in de praktijk te brengen en
de nodige stappen te zetten. Het gaat hierbij om
de eigen kracht van de coachee te benutten om
praktische en toepasbare resultaten te bereiken.
Zeker gezien zijn ruime ervaring in senior HRfuncties gecombineerd met
coachingsvaardigheden begrijpt en voelt hij goed
aan wat de uitdagingen zijn die je in het HR vak
tegenkomt en kan hij mensen die in een andere of
grote(re) HR rol stappen zeker verder helpen.

Wat is zijn stijl?
Hij wordt vaak omschreven met woorden als:
vertrouwenwekkend, deskundig; een goede luisteraar
en onafhankelijk denker, die je veilig laat voelen en
tegelijk uitdagend is. De gesprekken hebben de nodige
diepgang waardoor hij met de coachee ook terecht
komt bij de vraag achter de vraag.
Wat zijn zijn kwalificaties?
•

Bestuurskunde

•

Executive Program aan de University of Michigan

•

Professional Certified Coach, MMS/ICF
(International Coaching Federation)

•

MBTI en TMP gecertificeerd

•

Volgt op dit moment een 3- jarige opleiding
Systemisch bewustzijn (school voor systemisch
bewustzijn)

Arno spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

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

