
	
	
	
	
	
	
Toelichting		

	

Referenties	Mook	Interim	Coaching	/		
Mook	Leiderschap	&	Ontwikkeling		

		

De	referenties	die	je	hieronder	vindt	zijn	allemaal	letterlijk	zo	door	mijn	klanten	geschreven	per	
e-mail,	 op	mijn	 LinkedIn	 profiel	 of	 door	middel	 van	 een	 traditionele	 brief.	 In	 deze		referenties	
wordt	 regelmatig	 de	 naam	 LMI	 of	 Effectief	 Persoonlijk	 Leiderschap	 genoemd.	 Dat		staat	 voor	
een	methode	die	 ik	gedurende	een	aantal	 jaren	heb	toegepast.	Deze	manier	van	werken	heeft	
voor	mijn	klanten	en	voor	mij	uitstekend	gewerkt.	In	de	loop	der	jaren	heb	ik	op	basis	van	mijn	
ervaring	en	feedback	 van	 meer	 dan	 100	 klanten	 die	 ik	 heb	 gecoacht	 dit	vervangen		door	een		
manier		van	werken	die	nog		meer	rendement	oplevert	voor	mijn	klanten.	Dat	 laatste	blijkt	ook	
uit	de	vele	aanbevelingen	die		ik		met		deze	aanpak	in	de	loop	der	jaren	heb	mogen	ontvangen.		
		
Verzoek		
Alle	 namen	 	en	 	personen	 zijn	 echte	 mensen	met	de	naam	van	het	bedrijf	en	de	 functie	die	
betrekking	 hebben	 op	 de	 periode	 dat	 ik	 met	 ze	 mocht	 werken.	 Mocht	 je	 hen	 persoonlijk	
kennen,	 voel	 je	 dan	 vrij	 om	 hen	 te	 vragen	 naar	 ervaringen	met	mij	 en	mijn	werkwijze.	 Als	 je	
deze	mensen	niet	persoonlijk	kent	dan	zou	 ik	het	op	prijs	 stellen	wanneer	 je	hen	niet	 zomaar	
gaat	bellen	maar	even	bij	mij	die	vraag	neerlegt	om	op	een	juiste	manier	contact	te	leggen.	Dat	
vind	 ik	 netter	 en	 professioneler	 voor	 alle	 partijen	 en	 voorkomt	 ook	 dat	 je	misschien	mensen	
overvalt	met	iets	waar	ze	op	dat		moment	niet	op	zitten	te	wachten.		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



17	februari	2015		 Jeroen	Hollegien,	Workshop	Manager	Internal	Quality	&	Test			
Scania	Production	Zwolle	
		
Afgelopen	 jaar	 heb	 ik	 de	 eer	 gehad	 (zo	 zie	 ik	 het)	 met	 Rien	 samen	 te	
werken	aan	mijn	persoonlijk	 effectief	 leiderschap.	Rien	was	hierin	meer	
dan	 alleen	 maar	 mijn	 coach,	 zijn	 persoonlijke	 betrokkenheid,	
professionaliteit		 en		 levenservaring		 resulteerde		 in		 een		 openhartige	
samenwerking		waarin		ik		als		persoon		kon		groeien		en		duidelijker		voor		

mijzelf	kreeg	waar	mijn	kracht,	onderscheidend	vermogen	en	passie	liggen.	Ik	heb	aan	Rien	een	
hele	 goede	 sparringpartner	 gehad	waarbij	 vooral	 de	 intense	 gesprekken	 over	 een	 breed	 scala	
van		onderwerpen		mij		geholpen		heeft		om		zowel		persoonlijk		als		zakelijk		succes		te		boeken.	
Loslaten	 en	 focus	 aanbrengen	 om	 mij	 te	 kunnen	 concentreren	 op	 wat	 juist	 is	 voor	 mijn	
persoonlijke	 ontwikkeling	 en	 zakelijke	 verantwoordelijkheden	 heeft	 mij	 dichter	 bij	 mijn	 doel	
gebracht	om	gelukkig	en	 succesvol	 te	blijven.	 Ik	 kijk	nu	nog	 steeds	met	 veel	plezier	 terug	naar	
onze	 samenwerking	 en	 deze	 leerzame	 periode	 waarover	 ik	 nog	 steeds	 verbaasd	 ben	 hoeveel	
inzicht	 en	 resultaat	 het	mij	 gebracht	 heeft,	 zowel	 zakelijk	 als	 persoonlijk.	 Rien	 bedankt!	 Ik	 kan	
een	 ieder		van		harte		aanbevelen	 gebruik	 te	 maken	 van	 Rien’s	 coachende	 vaardigheden	 om	
verder	te	komen	in	je	persoonlijke	en	zakelijke	ontwikkelingen.	Rien,	nogmaals	hartelijk	dank.		
		
		
	11	november	2016	 	 		Marijke	van	der	Rest,	Managing	Director		

			Marine	Insurance	International	B.V.	
	
"Ik	heb	bij	Rien	het	traject	‘Doelgericht	Professioneel	Ontwikkelen’	
gevolgd.	Het	materiaal	waarmee	we	gewerkt	hebben,	sloot	goed	aan	

bij	de	doelstelling	die	ik	had	inzake	mijn	eigen	ontwikkeling.	Ik	heb	mezelf	en	mijn	valkuilen	beter	
leren	kennen	en	ben	een	stuk	zelfverzekerder	geworden.	Daarnaast	heb	ik	duidelijke	handvatten	
aangereikt	gekregen,	waarmee	ik	mijn	skills	nog	verder	kan	ontplooien	en	verbeteren.	Rien	is	een	
fijne	sparring-	en	gesprekspartner	en	het	is	een	zeer	leerzaam	jaar	voor	mij	geweest.	"	

	
27	oktober	2016	 	 		Rik	Jaspers	Faijer,	Directeur		

	 Save	Traffic	Nederland		
	
Afgelopen	jaar	heb	ik	het	traject	“Doelgericht	Professioneel	Ontwikkelen”	
mogen	volgen	bij	Rien.	Nu	ik	dit	heb	afgerond	is	mijn	conclusie	dat	ik	hier	
meer	van	geleerd	heb	dan	dat	ik	van	te	voren	verwacht	had.	Zowel	zakelijk	

als	persoonlijk	heeft	mij	dit	verder	geholpen	waar	ik	enorm	blij	mee	ben.	Rien	heb	ik	ervaren	als	
een	prettige	persoonlijkheid	waar	ik	mij	snel	op	mijn	gemak	voelde.	Doordat	Rien	zelf	veel	
ervaring	heeft	met	bedrijfsvoering	was	het	geen	programma	“uit	het	boekje”.		Het	gevolgde	
traject	bij	Rien	was	een	goede	leidraad	om	mij	te	ontwikkelen	op	het	gebied	van	o.a.	
communicatie,	leiding	geven,	en	het	behalen	van	doelstellingen.	Mijn	persoonlijke	zwakheden	heb	
ik	beter	leren	kennen	en	heb	nu	handvaten	om	hier	op	een	goede	manier	mee	om	te	gaan.	Mijn	
persoonlijke	sterktes	heb	ik	ook	beter	leren	kennen,	deze	kan	ik	nu	nog	beter	inzetten.	Het	heeft	
mij	concreet	verder	geholpen	om	op	een	goede	manier	leiding	te	geven	aan	ons	bedrijf	waar	ik	
veel	voldoening	uit	mag	halen.	Wanneer	je	je	verder	wil	ontwikkelen	op	een	professionele	manier	
dan	zal	ik	zeker	aanraden	om	met	Rien	in	gesprek	te	gaan!											



5	november	2014	
	
	
Sophie	van	Steenderen,	ondenemer	
Kunsthistorica	&		mede	eigenaar	DestinationArt	

	
Met	hulp	van	Rien	heb	ik	de	motivatie	en	het	zelfvertrouwen	hervonden	om	mij	als	ZZP’er	verder	
te	ontwikkelen	en	mijn	 zaken	nog	professioneler	aan	 te	pakken.	Daarbij	 heeft	Rien	mij	 helpen	
inzien		dat		ik		dát		doe		waar		anderen		enkel		van		dromen;		ik		heb		van		mijn		passie		mijn		werk	
gemaakt.	Dit	inzicht	heeft	me	heel	veel	energie	gegeven.	Ik	ben	weer	trots	op	wat	ik	doe!	Riens	
aanpak	 is	doortastend	en	concreet.	Zonder	poeha	of	 zweverigheid.	Hij	 is	oprecht	betrokken	en	
belangstellend,	 heeft	 een	 fijn	 gevoel	 voor	 humor,	 een	 grote	 mensenkennis,	 en	 een	 warme	
persoonlijkheid.	

	
	
	
	
26	februari	2014	

	

	
Jan	Dons,	Directeur	
Green	Products	BV	

	
In	 het	 afgelopen	 jaar	 heb	 ik	 het	 programma	 Effectief	 Persoonlijk	
Leiderschap	gevolgd	bij	Rien.	Ik	heb	deze	tijd	als	erg	prettig	ervaren	
met			Rien			als			mijn			begeleider,			 zowel			persoonlijk			 is			 in			 zijn	

professionaliteit.	Rien	 is	een	gezellige	persoonlijkheid	en	straalt	rust	uit.	Rien	 is	 in	staat	snel	te	
zien	waar	de	knelpunten	zitten.	Vanuit	zijn	achtergrond	als	directeur	was	hij	voor	mij	als	starter	
een	 perfecte	 sparringpartner.	 Binnen	 ons	 kleine	 team	 is	 communicatie	 een	 uiterst	 belangrijk	
element	 in	 het	 behalen	 van	 de	 gestelde	 doelen.	 Door	 het	 stellen	 van	 doelen,	 het	 toetsen	 van	
tussentijdse	vorderingen	en	het	scherp	blijven	op	persoonlijke	ontwikkeling	heeft	Rien	mij	op	een	
hoger	plan	 kunnen	brengen.	 Ik	 kijk	 terug	op	een	erg	 leuke	en	 vooral	 leerzame	periode.	 Ik	 kan	
deze	 cursus	 en	Rien	als	 persoon	 van	harte	 aanbevelen	aan	 een	 iedere	die	 een	 stap	 verder	wil	
komen	in	zijn	persoonlijke	ontwikkeling!	Rien,	nogmaals	hartelijk	dank!	

	
	
	
	
4	februari	2014	
	

Henrike	Koetzier,	Marketing	&	Communicatie	Manager	
Dalhuisen	

	
Rien	 was	 mijn	 begeleider	 in	 het	 programma	 Effectief	

Persoonlijk	 Leiderschap.	 Het	 traject	 en	 Rien	 hebben	 mij	 op	 tweeërlei	 manieren	 geholpen.	
Enerzijds	door	mij	in	te	laten	zien	dat	doelen	stellen	op	de	'softe'	kant	je	erg	kan	helpen	andere	
doelen	sneller	te	verwezenlijken.	Daarnaast	liep	ik	in	een	aantal	zaken	vast.	Het	traject	heeft	me	
helpen	 ontdekken	 welke	 punten	 dit	 waren	 (wat	 soms	 al	 voldoende	 was)	 en	 Rien	 heeft	 mij	
vervolgens	 handvatten	 gegeven	 hoe	 ik	 bepaalde	 processen	 gemakkelijker	 kan	 laten	 verlopen.	
Bedankt	en	hopelijk	kunnen	nog	veel	meer	mensen	profiteren	van	de	voordelen	van	deze	coach!	



4	mei	2013	
	
	
Jos	Leeuwenstijn,	Sales		&	Marketing	Director	Benelux	
Webasto	Thermo	&	Comfort	Benelux	B.V.	

	
Als		 je		 al		 een		 hele		 tijd		 werkzaam		 bent		 binnen		 het	
management	van	een	succesvolle	onderneming	dan	denk	

je	alles	al	een	keer	gezien	te	hebben.	Het	blijkt	echter	dat	er	altijd	verbetering	mogelijk	 is	 in	 je	
persoonlijk	functioneren.	Met	deze	module	komen	er	zaken	aan	het	licht	die	je	vanuit	een	ander	
perspectief	gaat	zien	en	daardoor	nog	beter	kan	uitvoeren.	De	persoonlijke	begeleiding	van	Rien	
was	daarbij	voor	mij	een	openbaring.	Rien	is	 iemand	die	vanuit	zijn	ervaring	,opgedaan	binnen	
het	 management	 in	 het	 bedrijfsleven,	 constructief	 kan	 meedenken	 richting	 oplossingen	 en	
mogelijkheden.	 Een	 continu	 proces	 van	 jezelf	 blijven	 ontwikkelen	 is	 de	 basis	 van	 de	 opleiding	
zowel	 op	 zakelijk	 als	 privé	 gebied.	Rien,	 ik	 vond	het	 zeer	 prettig	met	 je	 te	 hebben	gewerkt	 en	
wens	je	veel	succes	met	de	onbeperkte	mogelijkheden	die	er	nog	zijn.	

	
	
	
30	maart	2012	

	

	
Peter	Kardol,	Senior	Oracle	DBA	Oracle	Certified	Master	
Group	2000	

	
De	coaching	door	Rien	is	een	geweldige	stimulans	voor	mijn	loopbaan.	Als	 ik	dit	30	jaar	eerder	
had	kunnen	doen	dan	was	mij	dat	heel	wat	waard	geweest.	Ik	kan	dit	dus	van	harte	aanbevelen	
aan	iedereen	die	zichzelf	naar	een	hoger	niveau	wil	ontwikkelen.	

	
	
	
21	mei	2010	

 
	
	
	
12	juni	2012	

	

	
Gerria	 Toeter---Aalderink,	
projectmanager	
Rabobank	Salland	
	
Rien	 heeft	mij	 begeleid	 in	 het	 groeien	 in	mijn	 rol		 als	 projectmanager.	
Door	mij	een	spiegel	voor	 te	houden	en	mij	bewust	 te	maken	van	mijn	
eigen	 gedrag	 en	 de	 invloed	 daarvan	 op	 anderen,	 ben	 ik	 zelfbewuster	
geworden.	Rien	 is	 een	prettige	 coach,	 stelt	 kritische	 vragen	en	helpt	 je	
goed	te	focussen	op	datgene	waar	je	aan	wilt	werken.	
	
	
	
	
	
	

Egbert	Lozeman,	Hoofd	Research	&	Development	
NedAir	

	
Rien		is		een		geweldig		luisteraar		en		heeft		mijn		verhaal		en		mijn	
situatie	 waar	 ik	 terechtgekomen	 was,	 op	 een	 professionele	 en	
deskundige	manier	aangehoord	en	dit	op	een	goede	wijze	weten	te	

analyseren.	Rien	heeft	mij	hiermee	de	richting,	raad	en	ondersteuning	gegeven	die	ik	nodig	had.	
Mijn	 advies:	 zit	 u	 qua	 functie	 op	 een	 verkeerd	 spoor?	 Contact	 Rien!	 Hij	 helpt	 u	 met	 enkele	
sessies	een	helder	zelfbeeld	te	krijgen,	zodat	u	succesvol	en	gericht	verder	kunt	



16	april	2012	
	
	
Richard	Schuldink	,Bedrijfsleider	
Plus	Supermarkt	

	
Door	het	programma	Effectief	Persoonlijk	Leiderschap	ben	 ik	
planmatiger		gaan		werken,		heb		ik		het		afgelopen		jaar		mijn	

doelen	 bereikt	 en	 stel	 ik	 nu	 steeds	 nieuwe	 doelen	 en	 ben	 ik	 ervan	 overtuigd	 dat	 ik	 die	 steeds	
weer	zal	gaan	halen.	Mijn	communicatie	is	sterk	verbeterd,	dit	werkt	door	naar	de	gehele	groep,	
met		als		gevolg		dat		mijn		zelfvertrouwen		gestegen		is.		Rien		Mook		is		een		goede		begeleider	
waardoor	je	open	spreekt	(	Ik	voelde	mij	bij	Rien	op	mijn	gemak)	en	het	succes	heb	ik	voor	een	
deel		aan		hem		 te		danken.		Door		dit		programma		 is		mijn		houding		en		denkwijze		 veranderd	
ik	ben	dus	ook	zeer	tevreden	en	kan	het	iedereen	aanraden.	

	
	
	
	
7	februari	2011	

	

	
Chris	V.	Visser,	directeur	
Stichting	Loop	/	Fisher	Group	

	
	
	

In	2011	heb	ik	als	veelzijdig	ondernemer	deelgenomen	aan	
het			programma			Persoonlijk			Effectief			Leiderschap.			Een	

programma	dat	mij	persoonlijk	geholpen	heeft	om	leiding	te	geven	aan	mijn	eigen	leven,	zonder	
op	een	eiland	 te	 komen	 staan	Een	programma	dat	mij	nog	 steeds	helpt	om	mijn	persoonlijke,	
privé	 en	 zakelijke	doelen	 samen	 te	 laten	gaan	en	 te	bereiken.	Rien	biedt	 richting	en	 stuurt	op	
maat	 naar	 balans,	 naar	 mijn	 doelen.	 	 	 In	 tegenstelling	 tot	 andere	 programma’s	 die	 vaak	
onderdelen	 van	 je	 bestaan	 belichten,	 neemt	 dit	 programma	 het	 geheel.	 Zij	 inventariseert	 jou	
doelen,	 jou	 situatie,	 jou	 motieven	 en	 daar	 vanuit	 biedt	 zij	 constructie	 oplossingen.	 Het	
programma	 begeleidt	 je	 stap	 voor	 stap	 naar	 jou	 materialistische	 of	 idealistische	 doelen,	
persoonlijke		of		zakelijke		doelen.		Het		gaat		over		hoe		jij		daar		kunt		komen		waar		je		graag	
wiltkomen.	Een	echte	aanbeveling	voor	allen	die	meer	uit	hun	 leven	willen	halen,	of	die	 tegen	
beperkingen	aanlopen	in	het	bereiken	van	hun	doelen.	
		
		
		
		
4	februari	2013	

Michael	Geertsema,	Technical	Support	Manager	
Webasto	Product	International	NL	

	
Met	“Effectief	Persoonlijk	Leiderschap”	heeft	Rien	Mook	
me	een	prima	instrument	aangereikt	dat	mij	geholpen	
heeft	mijzelf	te	ontwikkelen	binnen	bestaande	en	nieuwe	

uitdagingen	en	het	behalen	van	succes	daarin.	Zoals	bij	ieder	waardevol	instrument	is	het	aan	
de	speler	om	daar	vervolgens	het	beste	uit	te	halen.	De	persoonlijke	begeleiding	van	Rien	als	
coach	en	sparringpartner	geeft	de	module	verdere	diepgang	en	is	daarbij	een	enorme	steun	en	
stimulans.	Absolute	aanrader!	



Edwin	Reiling,	International	Training	Manager	
Webasto	Product	International	

	
Beste	 Rien,	 Inmiddels	 is	 het	 alweer	 een	 jaartje	 geleden	
dat	 ik	 met	 mijn	 leidinggevende	 sprak	 over	 de	

mogelijkheden	omtrent	mijn	eigen	persoonlijke	ontwikkelingen.	 Ik	was	van	mening	dat	 ik	voor	
mijn	huidige	functie	voldoende	basisbagage	had,	het	enige	waar	het	 in	mijn	ogen	aan	ontbrak	
was	dat	 ik	 in	 lastige	situaties	met	anders	gestemde	mensen	dan	mijzelf	 regelmatig	spaak	 liep,	
zelfverzekerdheid	ebde	weg,	 communicatie	 stagneerde	en	vervolgens	wist	 ik	 niet	goed	genoeg	
hoe	ik	dan	verder	moest.	Mijn	“baas”	bracht	me	in	contact	met	Rien	Mook	en	LMI,	achteraf	een	
gouden	greep.	Na	een	kennismakingsinterview	kwamen	Rien	en	ik	er	al	gauw	achter	dat	er	wel	
een	klik	was	tussen	ons	(	van	essentieel	belang	voor	een	goede	leer	en	coachings	omgeving)	en	
uiteindelijk	 heb	 ik	 dan	 ook	 in	 2011	 het	 EPL	 (	 Effectief	 persoonlijk	 leiderschap)	 traject	 van	 LMI	
onder	begeleiding	en	coaching	van	Rien	mogen	beleven.	Een	goede	en	fijne	ervaring,	het	beste	
wat	 mijn	 de	 afgelopen	 5	 jaar	 is	 overkomen	 durf	 ik	 te	 stellen.	 Naast	 de	 structureerde	 en	
organiserende	 tools	 (	 zeg	maar	 de	 “harde”	 kant)	 van	het	 EPL	 programma	heb	 ikzelf	 bijzonder	
veel	 steun	 en	 lering	 ondervonden	 van	 het	 reflecteren	 en	 spiegelen	 van	 mezelf	 (zeg	 maar	 de	
“zachtere”	kant)	en	de	sturing/coaching	hier	omtrent	die	Rien	voor	mij	heeft	betekend.	De	goed	
doordachte	 en	 gedoseerde	 manier	 waarop	 Rien	 /	 LMI	 mij	 het	 EPL	 programma	 heeft	 laten	
doorlopen	kan	ik	echt	letterlijk	iedereen	van	harte	aanbevelen,	hat	zal	een	verrijking	van	je	leven	
zijn	 zowel	 zakelijk	 alsook	privé.	 Ik	 heb	 in	 ieder	geval	mijn	 zelfverzekerdheid	 in	 lastige	 situaties	
weer	 terug	 en	mijn	werk	 en	 privébalans	 is	 ook	 nog	 eens	weer	 dik	 in	 orde.	Op	 4	 januari	 2012	
hebben	 we	 een	 eind	 evaluatie	 gesprek	 gehouden	 en	 heb	 ik	 dan	 nu	 het	 EPL	 traject	 officieel	
afgerond.	 Ik	 zal	 regelmatig	 nog	 eens	 in	 de	 lesstof	 terug	 kijken	 en	 de	 beste	 tips	 voor	 mezelf	
herhalen,		 de		 top		 4		 voor		mij	 	 zijn,:	 	 1---stel	 	 (	 	 vooral		 je		 eigen		 )	 	 doelen,		 2---		 Voer		 deze		
doelen	actiegericht	 uit,	 3---	 wees	 bewust	 van	 en	 vier	 je	 successen,	 4---	 ga	 in	 elke	 situatie		
uit	 van	 het	positieve	of	zoek	ernaar.	Rien	Mook	 is	een	gedreven	man	die	van	het	coachen	zijn	
roeping	heeft	gemaakt	 en	 dit	 ook	 daadwerkelijk	 écht	 waarmaakt.	 Hij	 is	 een	 amicale,	 vrolijke	
en	vriendelijke	man	die	 zich	goed	kan	 inleven	 in	 jouw	situatie	en	vervolgens	 je	 juist	dan	op	de	
goede	 manier	 weet	 te	 triggeren	 om	 zo	 vervolgens	 je	 (	 eigen)	 antwoorden	 te	 vinden.	 Rien	
nogmaals	 bedankt	 voor	 je	 begeleiding	 in	 het	 afgelopen	 jaar.	Met	 oprecht	 hartelijke	 groeten	 ,	
Edwin	Reiling.	

	
	
	
	
	
	
15	april	2011	 	

	
Erik	Stegeman,	Field	Sales	Manager	
De	Vlasschuur	

	
Ik	 heb	 bij	 Rien	 het	 programma	 Effectief	 Persoonlijk	
Leiderschap	gevolgd.	Dit	 is	echt	een	aanrader.	Op	een	
leuke	manier	 helpt	 hij	 je	 bij	 je	 verdere	 ontwikkeling,	

zowel	zakelijk	als	privé.	De	begeleiding	van	Rien	heb	 ik	hierbij	als	professioneel,	motiverend	en	
zeer	 prettig	 ervaren.	 Door	middel	 van	 kritische	 vragen,	 creatieve	 technieken	 en	 hulpmiddelen	
leert	hij	 je	het	beste	uit	 jezelf	 te	halen.	Hierdoor	ben	 ik	onder	andere	zelfbewuster	en	scherper	
geworden.	 Ik	 merk	 dat	 ik	 met	 nog	 meer	 plezier,	 motivatie	 en	 zelfvertrouwen	 mijn	
werkzaamheden	doe.	



9	januari	2012		
	

26	maart	2013	
	
	
Ingrid	Veenstra	,Algemeen	Directeur	/	Managing	Director	
Ned	Air	B.V.	
Rien	 heb	 ik	 ervaren	 als	 een	 zeer	 integere	 en	 plezierige	 coach	 en	
begeleider	 van	 het	 leiderschapsprogramma	 Effectief	 Persoonlijk	
Leiderschap.	Door	zijn	achtergrond	als	directeur	dient	hij	 tevens	als	
goede	sparringpartner	en	klankbord	en	weet	hij	hoe	lastig	het	soms	
is			 om			 “alle			 ballen”			 in			 de			 lucht			 te			 houden.	Door			 bewust	

doelstellingen	 te	 formuleren	 op	 zowel	 zakelijk	 als	 persoonlijk	 vlak,	 en	 deze	 te	 voorzien	 van	de	
juiste	prioriteit,	actieplan	en	tijdspad,	 lukt	het	mij	tegenwoordig	om	een	veel	effectievere	wijze	
een	 gezonde	 work/life	 balance	 te	 creëren	 en	 gelijktijdig	 mijn	 doelen	 op	 de	 verschillende	
levensgebieden	te	realiseren	

	
	
	
	
	
	

16	februari	2016	
	

	
Bianca	CA	Kroon,	ondernemer,	uitgever,	auteursbegeleider	
Auteurscollege	
	

	
Ik	wilde	naar	het	volgende	niveau	met	mijn	bedrijfsactiviteiten	en	zocht	een	zakelijk	coach/mentor.	
Jouw	naam,	Rien,	werd	door	diverse	ondernemers	uit	mijn	netwerk	genoemd.	Ik	heb	je	DPO-
programma	gevolgd.	Dit	programma	en	jouw	ondersteuning	hebben	mij	en	mijn	activiteiten	meer	
gebracht	dan	ik	ooit	had	verwacht.		Ik	heb	dingen	gedurfd	(en	nog	steeds!)	omdat	jij	mij,	op	de	
achtergrond,	ondersteunde.	Je	vraagt,	luistert,	doceert;	vraagt,	luistert,	pampert;	vraagt,	luistert,	
spiegelt	en	…	je	bent	er	gewoon.	Altijd	en	onvoorwaardelijk.	Met	oprechte	aandacht,	empathie,	die	
verrekte	spiegel,	en	heel	veel	humor.	Jij	hebt	me	laten	inzien	dat	het	beste	in	mij	zit	en	je	hebt	me	
geleerd	hoe	ik	dat	blijvend	kan	ontwikkelen.		
Als	ik	kijk	naar	de	prijs-kwaliteitverhouding,	beste	Rien,	dan	slaat	de	balans,	in	mijn	beleving,	heel	
ver	door	naar	de	kwaliteit.		
	
Ik	vind	jou	de	diamant	onder	de	coaches.		
	
	
	
	
	
	

23	april	2011	
	

	
Ronald	Keijl,	bedrijfsleider	
Sunshine	Art	Kampen	
	
Rien	kijkt	allereerst	naar	de	person	maar	verliest	daarbij	het	
bedrijfsresultaat	niet	uit	het	oog.	Het	traject	wat	ik	met	Rien	heb	gedaan	
heft	mijn	manier	van	leven	in	positieve	zin	veranderd!	



	

Leo	Eenkhoorn,	Directeur/Eigenaar	
PersoneelSelectief	

	
“Ik	heb	Rien	Mook	leren	kennen	als	een	uitstekend	coach	in	leiderschap,	die	veel	tijd	in	mensen	
steekt,	 duidelijk	 resultaat	 behaald,	 op	 een	 professionele	manier,	 doch	 informeel.	 Rien	 is	 een	
coach	 die	 mensen	 op	 vertrouwensbasis	 ontwikkeld	 naar	 een	 hoger	 niveau,	 vanuit	 eigen	
managementervaring,		op		een		praktische		wijze.		Daarbij		gebruikt		hij		goede		tools,		die		ook	
duidelijk	werken.	Daarnaast	schroomt	hij	niet	om	mensen	af	en	toe	uit	hun	"comfort	zone"	te	
halen,	wat	helpt	om	managers	op	een	korte	termijn	naar	een	hoger	niveau	te	ontwikkelen.”	

	
	
	
	
	
	
30	december	2013	

	

	
Gerrit	Pruim,	Productieleider	
Molenberg	Media	---	Zwolle	

	
Allereerst	 heeft	 het	 ontzettend	 veel	 voor	 me	 betekend.	
Vanuit	mijzelf	 heb	 ik	 een	 afwachtende	 houding.	 Ik	moest	
in	het	begin	even	wennen;	het	stellen	van	doelen	vond	ik	

in		het		begin		lastig		maar		hoe		verder		het		proces		vorderde		hoe		beter		dit		ging		en		hoe		meer	
structuur	 erin	 kwam.	 Ik	 merk	 dat	 ik	 assertiever	 ben	 geworden	 meer	 vertrouwen	 heb	 in	 mijn	
kunnen.	Door	de	goede	begeleiding	van	Rien	werd	je	getriggerd	om	scherp	te	blijven	en	je	aan	je	
doelen	te	houden	en	telkens	verder	te	kijken.	Rien	leert	je	dat	veranderingen	niet	vanzelf	gaan.	
Je	leert	dat	je	je	ideeën	op	papier	moet	zetten,	jezelf	doelen	te	stellen	en	er	vervolgens	naar	toe	
te	werken,	het	geeft	je	inzicht	dat	je	het	zelf	moet	maken.	Tevens	leer	je	positiever	over	jezelf	te	
denken,	 niet	 alleen	 op	 je	 werk	 maar	 ook	 thuis.	 Het	 heeft	 mij	 gebracht	 waar	 ik	 nu	 sta:	 Een	
productieleider	die	weet	waar	die	staat!	

	
	
	
8	november	2010	

	

	
Marcel	Vierhuis,	Bedrijfsleider	
BRControls	Zwolle	

	
	
	

Zowel	 zakelijk	 als	 privé	 kan	 ik	 zeggen	 dat	 ik	 in	 mijn	 functies	 als	
bedrijfsleider,		vrijwilliger		en		partner		(in		willekeurige		volgorde…)	

grote	stappen	voorwaarts	heb	gemaakt	en	ook	nog	steeds	blijf	maken.	Ik	Rien	aanbevelen	aan	
iedereen	die	 zich	wil	 (door---)ontwikkelen	op	 zowel	het	 zakelijke	alsook	het	privé---vlak.	 Ik	heb	
Rien	 leren	 kennen	 als	 een	 zeer	 prettig	 persoon	 die	 door	 zijn	 kennis	 en	 ervaring	 in	 het	
bedrijfsleven,	 zeer	 ter	 zake	 kundig	 is	 en	 mij	 op	 alle	 vlakken	 heeft	 kunnen	 ondersteunen	 en	
begeleiden.	 Vooral	de	 manier	 waarop	 Rien	 de	 lessen	 ‘naar	 mij	 toe	 wist	 te	 buigen’	 heeft	 mij	
aangesproken.	 Altijd	 waren	 er	 wel	 treffende	 raakvlakken	 door	 Rien	 te	 vinden	 waardoor	 de	
ideeën	en	technieken	snel	in	 de	 dagelijkse	 praktijk	 toe	 te	 passen	waren,	 zowel	 op	 de	 zaak	 als	
thuis.	 Rien	 is	 een	 prima	 en	vooral	prettige	coach	die	zorgt	dat	 je	de	 focus	behoudt	op	de	voor	
jou	belangrijke	zaken	en	 jou	ondersteunt	bij	het	(door)ontwikkelen	van	je	aanwezige	en	latente	
talenten.”	



26	januari	2011		
	
	
23	november	2011	

	

	
Dennis	van	Dort,Technical	Director	
Webasto	AG	BU	Global	Comfort	Solutions	

	
“When	 you	 are	 looking	 for	 an	 effective	 way	 in	
developing	 (your)	 leadership	 I	 can	 highly	 recommend	
the	 "LMI,	 Total	 Leader	 Concept".	 I	 did	 the	 "Effective	

Motivational	Leadership"	part	of	the	program	together	with	coach	Rien	Mook.	The	combination	
of	one	to	one	coaching,	listening	to	the	CD's,	reading	the	course	material	and	implementing	the	
techniques	 in	 the	day	 to	day	working	 space	was	an	 excellent	 experience.	Rien,	 thanks	 for	 this	
useful	experience.”	

	
	
	
Martijn	Pietersen,	Directeur	Operations	
Webasto	Product	International	BV	
	
“During	"Effective	Personal	Leadership"	Rien	and	I	worked	to	develop	my	skills	in	setting	clear	
goals	and	to	keep	on	track	of	them.	I	have	seen	the	basics	of	management	of	myself	(which	was	
not	always	pretty	as	you	need	to	reflect	very	deep	and	sometimes	confronting)	I	was	pleased	to	
have	Rien	as	my	coach.	Focussed,	honest,	sharing	tools	and	above	all	his	emphaty.	His	real	life	
management	experience	is	what	most	trainers	are	missing.	I	can	highly	recommend	Rien	Mook	
and	LMI.”	

	
	
	
	
15	juni	2010	

	

	
Arjan	Bakker,	Directeur	
Plus	Bakker	Nieuwleusen	

	
Voordat		ik		met		Rien		aan		de		slag		ging,		kon		ik		aan	
mezelf	merken	dat	ik	min	of	meer	op	een	dood	spoor	

zat.	Er	werden	 in	het	bedrijf	wel	afspraken	gemaakt,	maar	vervolgens	werd	er	 in	de	opvolging	
weinig	 mee	 gedaan.	 Ook	 op	 persoonlijk	 vlak	 waren	 er	 veel	 zaken	 waarvan	 ik	 wist	 dat	 het	
aangepakt	moest	worden,	maar	wat	vervolgens	bleef	liggen.	Nadat	met	Rien	gestart	ben	kon	ik	
eigenlijk	 al	 vrij	 snel	 voor	 mezelf	 de	 conclusie	 trekken	 dat	 ik	 er	 veel	 baat	 bij	 had.	 Vooral	 het	
doelen	stellen	en	deze	uitschrijven	heeft	mij	erg	geholpen	om	moeilijke	zaken	aan	te	pakken	en	
te	verbeteren.	Tevens	houdt	het	je	constant	een	spiegel	voor,	waardoor	je	jezelf	niet	voor	de	gek	
kunt	houden	of	excuses	kunt	bedenken	waarom	iets	niet	gedaan	is.	De	begeleiding	van	Rien	heb	
ik	 als	 zeer	 prettig	 ervaren.	 Na	 het	 doorlopen	 van	 alle	 onderdelen	 kon	 ik	 voor	 mezelf	 al	 de	
conclusie	trekken	dat	dit	alles	voor	mij	goed	gewerkt	heeft.	Mijn	medewerkers	merkten	zelf	op	
dat	 ik	 veranderd	 was.	 Er	 was	 meer	 duidelijkheid	 en	 afspraken	 werden	 nagekomen.	 Ook	 het	
resultaat	was	sterk	verbeterd	 t.o.v.	van	vorig	 jaar.	Persoonlijk	merk	 ik	ook	dat	 ik	anders	 tegen	
de	zaken	aan	kijk.	Ik	bekijk	alles	van	meer	kanten	en	leg	voor	mezelf	uitdagingen	neer.	Al	met	al	
kan	Rien	van	harte	aanbevelen.	



	

	
24	mei	2011	
	

Carla	Broekhuizen,	Directeur/Eigenaar	
CBpower	

	
“Beste	Rien,	We	zijn	beiden	aangesloten	bij	LMI	en	we	

hebben	beiden	bewust	voor	het	gedachtegoed	van	LMI	gekozen.	Als	onderdeel	van	onze	
inwerkperiode	bij	LMI	doorloopt	iedereen	die	is	aangesloten	bij	LMI	het	traject	van	een	EPL	
ofwel	een	traject	van	Effectief	Persoonlijk	Leiderschap.	Het	EPL	wordt	begeleid	door	iemand	
vanuit	de	organisatie	en	ik	had	het	geluk	dat	ik	voor	een	deel	door	jou	werd	begeleid.	In	de	loop	
der	jaren	heb	ik	tijdens	mijn	diverse	opleidingen	in	vele	spiegels,	inclusief	die	van	mezelf,	
gekeken.	Je	bent	goed	in	wat	je	doet	Rien.	Je	bent	empathisch,	analytisch,	je	hebt	humor	en	je	
richt	je	op	de	kern.	Het	doorlopen	van	een	EPL	levert	mijn	klanten	bijzondere	resultaten	op	
persoonlijk	en	op	zakelijk	gebied.	Het	is	mooi	om	op	mijn	eigen	proces	terug	te	kijken.	Mijn	
prioriteiten	zijn	verschoven	en	mijn	Leiderschapskwaliteiten	hebben	een	nieuwe	'boost'	
gekregen.	Door	mijn	eigen	ervaring	met	het	EPL	sta	ik	nu	nog	meer	achter	het	product	dat	
slechts	een	middel	is,	zeer	succesvol	wel	is	waar	maar	het	blijft	een	middel,	om	mensen	en	
organisaties	hun	doelen	te	laten	bereiken.	
Bedankt	Rien,	
Carla	Broekhuizen	LMI	Drechtsteden”	May	24,	2011	
	
	
8	april	2015	

	
Petra	Postma,	Volmachtmanager	
Veldhuis	Advies	
	
 
"Ik	heb	bij	Rien	een	werkgerelateerd	coaching	traject	gevolgd.	
Uiteraard	is	het	begin	best	spannend.	Hij	kan	je	natuurlijk	het	beste	

begeleiden	als	je	open	communiceert	over	de	problemen	waar	je	tegen	aan	loopt.	Maar	het	is	
altijd	lastig	om	je	zo	snel	open	te	stellen	voor	een	onbekend	persoon.	Gelukkig	is	dat	bij	Rien	geen	
enkel	probleem.	Hij	geeft	je	direct	een	vertrouwd	gevoel.	Hij	legt	duidelijk	uit	wat	het	doel	is	van	
de	vragen	die	hij	stelt	en	hij	geeft	helder	aan	welk	proces	je	gaat	doorlopen.	Je	verwacht	dat	dit	
dan	een	langdurig	proces	gaat	worden,	maar	niets	is	minder	waar.	In	het	eerste	gesprek	worden	
de	doelen	al	min	of	meer	bepaald	en	vanaf	het	tweede	gesprek	ga	je	al	serieus	aan	het	werk.	Na	
een	paar	gesprekken	merk	je	al	veel	verschil	en	ga	je	de	situaties	al	anders	benaderen.	Ook	leer	je	
om	zelf	anders	over	dingen	te	gaan	denken.	Uiteraard	moet	je	zelf	ook	investeren	in	het	traject	en	
aan	de	slag	gaan	met	de	opdrachten	die	Rien	je	mee	geeft.	Maar	deze	opdrachten	zijn	prima	te	
doen	en	hij	vraagt	je	nooit	iets	te	doen	waar	je	nog	niet	klaar	voor	bent.	Wel	zorgt	hij	ervoor	dat	
je	je	grenzen	gaat	verleggen.		
	
Ik	kan	Rien	dus	zeker	aanraden	als	coach.	Hij	is	kundig,	weet	je	te	motiveren	en	bereikt	snel	
goede	resultaten.		
	
	
	
	
	
	
	



	

	
1	februari	2016	

	
Erik	Verschoor,	Calculator/werkvoorbereider		
Save	traffic	nederland	
	
	

	
	
Ik	heb	bij	Rien	het	programma	Doelgericht	Professioneel	Ontwikkelen	gevolgd	omdat	ik	mijzelf	op	
een	aantal	vlakken	wou	verbeteren.	ik	kwam	hier	op	eigen	kracht	niet	verder	mee	en	heb	dit	
samen	met	Rien	opgepakt	en	gezocht	naar	een	weg	om	mij	positief	te	ontwikkelen.	Mijn	ervaring	
met	Rien	is	erg	positief.	Rien	kan	zich	goed	inleven	in	mijn	situatie	en	had	vaak	een	passende	
oplossing.		
Ik	ben	een	stuk	effectiever	en	zelfverzekerder	geworden	dankzij	de	begeleiding	door	Rien.	
	
	
28	december	2016		 				

		Wilbert	Vleeming,	Project	Leader	MPL	
Scania	Production	Zwolle	
		
In	de	periode	van	augustus	tot	en	met	december	2016	ben	ik	samen	met	
Rien	Mook	op	onderzoek	gegaan	wat	er	naast	het	geen	wat	 ik	nu	doe	
nog	 meer	 bij	 mij	 past. Ook	 hebben	 we	 gekeken	 welke	 functie/rol	
aansluit	 bij	 mijn	 persoonlijkheid	 en	 dus	 ook	 weer	 bij	 mij	 past,	 wat	 ik	
belangrijk	vind	 is,	 is	dat	het	geen	 je	doet	 je	met	plezier	moet	doen. Bij	

“Mook	 Interim	 Coaching”	 nu	 “Mook	 Leiderschap	 &	 Ontwikkeling”	 heb	 ik	 de	 verschillende	
gespreken	 en	 de	 daarbij	 behorende	 opdrachten	 als	 zeer	 prettig	 ervaren. Rien	 is	 een	 prettig	
persoon	 om	 mee	 te	 praten,	 dit	 omdat	 hij	 naast	 het	 goed	 luisteren	 ook	 goed	 weet	 hoe	 te	
handelen,	rust	uitstraalt	en	de	tijd	neemt	die	nodig	is. Uiteindelijk	na	afloop	van	deze	periode	een	
goed	antwoord	gekregen	op	mijn	vragen	en	dit	uitgebreid	omschreven	 in	een	eindrapport. Om	
uzelf	 te	 ontwikkelen	 en	 of	 te	 ontdekken	 wat	 er	 bij	 u	 past,	 bent	 u	 bij	 Mook	 Leiderschap	 &	
Ontwikkeling	aan	het	juiste	adres. 

	


