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Aart de Meij 

 

  
 

Aart is geboren in Amsterdam en wordt 

getypeerd als een mensgerichte 

ondernemer. Aart werkt vanuit Lelystad.  

 

Na een start in de techniek is Aart 

betrokken geraakt bij werk in de 

ondernemingsraad. Binnen deze periode 

speelde een grote fusie binnen de 

nutsbranche en werden bedrijven 

samengevoegd en 

arbeidsvoorwaardenpakketten op elkaar 

afgestemd.  

 

Door de juridische vraagstukken binnen 

dit werk heeft Aart de universitaire 

studie ‘arbeidsrecht’ bij de Open 

Universiteit van Amsterdam opgepakt en 

afgerond. Uit interesse over de non-

verbale communicatie heeft hij tevens 

communicatiewetenschappen gestudeerd 

en een opleiding NLP (master) gevolgd.  

 

Na deze periode heeft Aart een re-

integratie-, tevens opleidings- en 

bemiddelingsinstituut en een 

casemanagementbedrijf opgericht, dat 

uitgegroeid is tot een middelgrote 

organisatie met rond de 100 

werknemers.  

 

Vanwege Aarts kennis op het gebied van 

arbeidsrecht, re-integratie, 

verzuimmanagement en 

organisatiekunde is Aart een veelzijdig 

adviseur van Hulp aan Ondernemers. 

Saskia Verbruggen 

 

 
 

Saskia komt uit Uden en is een 

professional op gebied van coachen en 

ondernemen. 

 

Saskia is iemand die graag reist en 

houdt van diepgaande gesprekken. Ze is 

een empathisch persoon met veel 

inlevingsvermogen. Daarnaast is zij 

iemand die graag organiseert en 

samenwerkt met anderen en ook graag 

iets terugdoet voor de maatschappij. 

 

Saskia begeleidt en neemt haar klanten 

mee in trajecten met meerdere 

mogelijkheden. Zij merkt dat veel 

ondernemende mensen vaak problemen 

of moeite ondervinden op het gebied van 

vertrouwen, onzekerheid, structuur, een 

visie hebben, maar ook geluk zoeken bij 

een verandering. Wat past bij hen en 

waar worden ze weer gelukkig van? Dit 

is waar Saskia een uitdaging in ziet en 

waar zij haar klanten graag mee wil 

helpen. 

 

Dit doet Saskia door middel van 

individuele coaching wat verreweg de 

meest krachtigste coachingsvorm is om 

blijvende verandering en versnelling in 

de persoonlijke ontwikkeling te 

bereiken.  

 

De slogan van Saskia is: Laat zien wie je 

bent en ga staan voor wat je wilt!   

 

 

 



Robin Roelofsen  

 

0 

 

Robin woont in Almere Buiten. Robin 

heeft een lange geschiedenis in allerlei 

IT-gerelateerde functies bij kleine 

bedrijven maar ook bij grote 

internationale ondernemingen. In de 

jaren tachtig kwam Robin voor het eerst 

in aanraking met computers, en was hij 

meteen verkocht. In 1995 is Robin voor 

het eerst ‘online’ gegaan. 

 

Binnen Hulp aan Ondernemers helpt 

Robin kleine - en grotere ondernemers 

hun bedrijf online op de kaart te zetten 

met een mooie zakelijke website. Dit kan 

uiteenlopen van een eenvoudig online 

visitekaartje tot een uitgebreide 

webwinkel. 

 

Robin werkt hard en precies en heeft een 

detaillistisch oog voor detail. Bouwt 

Robin uw website, dan kunt u een hoge 

inzet verwachten met uiteindelijk een 

goed kwaliteitsproduct met deadlines die 

gehaald worden. Om dit te bereiken 

vraagt Robin tijdens de bouw van uw 

website uw volledige medewerking. 

Strakke afspraken en deadlines zijn de 

beste manier om tot het eindresultaat te 

komen waar u tevreden over bent.  

 

Desgewenst kan hosting aangeboden 

worden. Ook kan Robin regelen dat uw 

site draaiend gehouden wordt, eventueel 

inclusief het plaatsen van teksten en 

afbeeldingen op de site. 

 

 

Ada Kaspersma 

 

Ada woont in Almere. Ada is analytisch 

ingesteld en schrijft business- en 

marketingplannen voor ondernemers. Ze 

helpt daarnaast starters met het 

opzetten van hun bedrijf en helpt 

ondernemers en kleine bedrijven met het 

structureren van hun bedrijfsprocessen 

en bij het maken van keuzes.  

Ada is vooral goed in het opzoeken van 

informatie om dit te structureren. Dus de 

gegevens over de externe markt te 

combineren met de sterktes en de 

minder sterke kanten van de 

ondernemer/onderneming.  

Omdat Ada vindt dat een ondernemer 

het beste zelf zijn ondernemingsplan kan 

schrijven, heeft zij ook een online 

programma gemaakt voor ondernemers 

waarin ze stap voor stap, aan de hand 

van heel veel praktische vragen, hun 

eigen plan kunnen schrijven.  

Aan de hand van een SWOT wordt het 

heel duidelijk wat de beste opties zijn en 

kunnen er keuzes gemaakt worden. Het 

resultaat is een marketingplan en een 

financieel plan, daarnaast een lijst met 

concrete actiepunten waarmee de 

ondernemer aan de slag kan. 

Door een duidelijke structuur krijgt de 

ondernemer weer focus, waardoor de 

enthousiasme en slagvaardigheid weer 

toenemen. 

 



Wim Balk 

 

 

Wim is ondernemerscoach pur sang. Zijn 

passie is ondernemers in hun professie 

verder tot bloei te laten komen en 

daarbij de ontwikkeling van organisaties 

te professionaliseren. Het bewust worden 

van de eigen talenten en competenties 

en die van de collega’s verbeteren de 

onderlinge samenwerking en verhogen 

de productiviteit en het werkplezier. 

Het wel - of niet slagen van een project 

is voor een aanzienlijk deel afhankelijk 

van elkaars persoonlijkheidskenmerken 

en (onderlinge) communicatie. Op dit 

gebied is veel winst te behalen! 

Voor de ondernemer in het Midden- en 

Kleinbedrijf beschikt Hulp aan 

Ondernemers over een uniek coaching 

instrument (de Entrepeneurscan, E-scan) 

dat duidelijkheid biedt over zijn of haar 

aanwezige persoonlijkheidskenmerken, 

denkstijlen en competenties en de 

ontwikkelbaarheid ervan.  

Vanaf 2007 begeleidt Wim als 

gecertificeerd coach mensen in hun 

ontdekkingsreis van hun loopbaan.  

Dankbaar werk met mooie resultaten! 

 

Edwin Schneider 

 

 

Edwin Schneider komt uit Castricum en 

heeft jarenlang gewekt in een groot 

metaalverwerkend familiebedrijf. Daar 

was Edwin verantwoordelijk voor het 

personeelsbeleid. 

Omdat personeel de belangrijkste dobber 

is waarop een bedrijf drijft, is Edwin zich 

gaan richten op verzuimmanagement. 

Het voorkomen van verzuim èn het 

verkorten van verzuim zijn de 

belangrijkste reden voor Edwin om niet 

alleen met de zieke medewerker, aar ook 

met hun leidinggevenden om tafel te 

gaan zitten. 

Edwin is arbeidsdeskundige en derhalve 

in staat om op uw locatie te bekijken 

welke maatregelen nodig zijn om 

ziekteverzuim te reduceren en te 

voorkomen. 

Een ander punt wat sporen nalaat bij 

ondernemers is de burn-out. Edwin heeft 

hier een instrument ontwikkeld waarmee 

een medewerker of ondernemer met een 

burn-out met hulp van een persoonlijke 

coach stap voor stap weer gaat 

deelnemen aan het arbeidsproces. 

 

 



Robin Willemse 

 

 
 

Robin is sinds 2010 werkzaam op het 

gebied van zoekmachine marketing - 

SEO (Search Engine Optimization). Sinds 

augustus 2018 werkt hij samen met zijn 

broer Martijn, die het technische aspect 

van zoekmachine marketing voor zijn 

rekening neemt. 

 

Zoekmachine marketing is de afgelopen 

jaren steeds complexer geworden,  maar 

ook belangrijker. Steeds vaker wordt er 

door bedrijven geinvesteerd in 

zoekmachine marketing. Dit stuwt de 

concurrentie bij de zoekmachines voor 

vrijwel alle branches.  

Robin gaat samen met jou kijken waar 

jouw doelgroep zich online bevindt en 

hoe deze het best te bereiken is, door 

middel van een gedegen concurrentie- 

en zoekwoordenonderzoek.  

 

Voor de ondernemer is het belangrijk om 

te weten dat online marketing niet iets 

is, dat je eenmalig goed neerzet, maar 

dat het cruciaal is om elke maand - soms 

zelfs wekelijks of dagelijks, afhankelijk 

van de branche - met zoekmachine 

marketing bezig te zijn, om zo de beste 

resultaten te behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


