WIE IS MARJET BRAMER
Marjet Bramer (MSc) heeft meer dan 20 jaar ervaring in
het begeleiden van mensen en organisaties bij het
bereiken van maximale groei en effectiviteit. Ze was
Director Human Resources bij verschillende
(internationale) bedrijven in de financiële

dienstverlening, logistiek, consumptiegoederen,
advocatuur, chemie en civiele techniek. En is op dit
moment HR Manager bij NPM-Capital (Private Equity).
Daarnaast heeft ze expertise op het gebied van
projectmanagement, financieel management,
commerciële planning en verkoop. Ze heeft een
succesvolle coachingpraktijk waar ze (HR) executives,
managers, specialisten en high potentials coacht van
bedrijven als Google, AkzoNobel, RoyalPhilips, ING,
Microsoft, Johnson & Johnson, Heineken,
EndemolShine, FedEx, Optiver, Signify, NPM-Capital,
overheid/gemeentes, Cordaan, Reade, Nationale
Nederlanden, PGGM en NautaDutilh etc.

Marjet is 52 jaar en woont in Amsterdam. Samen met
haar familie houdt ze van reizen en is ze coach bij het
hockey elftal van haar dochter Sofie. Daarnaast houdt
ze van actief zijn, de natuur, vogels, culturen en het
koken van verschillende “keukens”. Samen met
vrienden of eigen gezin tijd doorbrengen en natuurlijk
haar passie voor coachen.
Met welke coachvragen kun je bij haar terecht?
Coach onderwerpen kunnen zijn: versnelling en
effectiviteit van leiderschap, situationeel leidinggeven,
delegeren, stressmanagement, netwerken, politiek,
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informele en formele macht, meer impact hebben,
advanced influencing, conflictbeheersing, feedback ,

EXECUTIVE COACH

“We can't be afraid of change. You may feel very secure in the pond that you are in, but if you
never venture out of it, you will never know that there is such a thing as an ocean, a sea.
Holding onto something that is good for you now, may be the very reason why you don't have
something better.”

Wat zijn haar kwalificaties?

geven, strategisch handelen, luistervaardigheden,
bewustzijn, communicatie, vrouwelijk leiderschap,

transformatie/change etc.

•

Afgestudeerd in economie en interne organisatie
(drs.) aan de Erasmus Universiteit

•

Gecertificeerd als senior practitioner bij

NOBCO/EMCC
Enkele opdrachten zijn: stakeholdermanagement,
besluitvorming en advanced influencing, focus op
situationeel leiderschap, strategische verandering

•

Gecertificeerd in Marshall Goldsmith Coaching &
Global Leader of the future 360 Assessment

•

Gecertificeerd in Hogan Assessments.

realiseren, emotionele respons beheren, gezonde

Ze spreekt vloeiend Nederlands, Engels en redelijk

relaties opbouwen, overgang naar nieuwe rol,

Duits en Frans.

leidinggevende aanwezigheid/presence, impact,
balans werk / privé, verdieping van zelfbewustzijn.
Wat is haar aanpak en stijl?

https://www.linkedin.com/in/marjet-bramer-

74685510/
Marjet is praktisch, snel, zakelijk georiënteerd en
bedreven in het doorzien van de factoren die de

impact van een leider vergroten op zakelijk en
persoonlijk vlak. Haar hoog analytisch vermogen
gecombineerd met een sterk ontwikkeld gevoel
maakt dat ze bekend staat om haar snelle
resultaten. Ze werkt graag met klanten die echt
willen groeien, impact willen hebben en het beste
uit zichzelf willen halen. Door empathie te
combineren met eerlijkheid biedt ze een veilige
ruimte voor de coachcliënt om de benodigde
inzichten te verkrijgen en veranderingen aan te

brengen.

Vanwege haar achtergrond en haar interesse zijn
een paar van haar specialisaties advanced
influencing, formele en informele macht, hoe je
het politieke spel speelt en trouw blijft aan jezelf,
effectieve onboarding en hoe je snel meer impact
krijgt en houdt.

https://tetconsultancy.com

