
V.R.I.S. is aangesloten bij de NVP, maar ook bij de belangenorga-

nisatie NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het 

veelzijdige bedrijf biedt managementtrainingen aan op het ge-

bied van P&O en verkoop, die Jacqueline de Bree op eigen kracht 

ontwerpt. ‘Ik ben graag creatief bezig met het ontwerpen en ont-

wikkelen van trainingen. Tot nu toe merk ik dat het goed wordt 

ontvangen in het bedrijfsleven. Zo is de training Ziekteverzuim-

begeleiding zowel bij Media Markt als BCC een groot succes.’ Dik-

wijls komt uit de trainingen coaching voort. ‘Door gedragsveran-

dering wordt het ‘zijn’ en ‘doen’, in plaats van ‘moeten’. Daardoor 

bereik je veel meer dan het opleggen of instrueren van gedach-

ten.’ V.R.I.S. geeft begeleiding op individueel- en teamniveau.  

Jacqueline de Bree van V.R.I.S:

‘Ik geef niet alleen een rapport en advies’, aldus Jacqueline de 

Bree. Haar organisatie- en adviesbureau V.R.I.S. in Lochem gaat 

verder, door de aanbevelingen ook daadwerkelijk om te zet-

ten in beleid op maat en een duidelijk actieplan. Daarnaast 

ontwerpt De Bree functieprofielen, loongebouw, opleidings- 

en werving- en selectiebeleid en begeleidt ze beoordelings- en 

functioneringsgesprekken. Op de evaluatieformulieren die de 

eigenaresse bij de opdrachtgevers achterlaat, komt regelmatig 

naar voren dat ze veel meer geeft dan wordt verwacht. V.R.I.S. 

staat dan ook niet voor niets voor visie, resultaat, intermense-

lijk en samenwerking. 

‘Training, advies en coaching zijn uitstekende 
middelen om competenties te ontwikkelen’ 

Bureau V.R.I.S.

Tusseler 30

7241 KE Lochem 

(Vanaf oktober vanuit kantoor Deventer.)

06-12394064

Website: www.bureauvris.nl

E-mail: info@bureauvris.nl

Dat Jacqueline zelf trainingen op maat ontwikkelt, heeft alles 

te maken met haar immer aanwezige drive. ‘Bovendien is maat-

werk een toegevoegde waarde voor het bedrijf waarvoor ik werk. 

Nadat ik een inventarisatie heb gemaakt van de zaken waar be-

hoefte aan is en waar men tegenaan loopt, kan ik in een gesprek 

met de directeur en/of leidinggevende een gedegen adviesnota 

met aanbevelingen voorleggen of een training op maat ontwik-

kelen.’ De Bree werkt volgens een netwerkconstructie, wat be-

tekent dat ze eerst de opdracht binnen haalt, om vervolgens de 

juiste mensen erbij te zoeken. ‘Ik werk met een team van goed 

opgeleide mensen die mijn visie delen.’ 

-  R o n d o m  Z u t p h e n  -40


