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Georgette Kempink is een betrokken en ervaren coach met hart voor de zorg. Uitgangspunt in haar 

benadering is het zelfregelend en oplossingsgericht vermogen van mensen. Naast persoonlijke coaching 

van leidinggevenden en professionals, richt ze zich op het verstevigen, ontwikkelen en opleiden van 

teams. Ze heeft veel ervaring in het faciliteren van organisatieverandering zowel op de ‘werkvloer’ als in 

de ‘boardroom'. Ze is een vakvrouw die met een scherpe blik en gevoel voor detail, steeds de focus 

terugbrengt naar het eigen leren en gewaarzijn in het hier-en-nu.  

 

Achtergrond 

Na het behalen van haar Master in Gestalt Therapy in 2006, bouwde ze aan een eigen coachingspraktijk. 

Voor diverse leiderschapsprogramma’s van Nyenrode Business Universiteit begeleidde ze tien jaar lang 

intervisiegroepen. Vanaf de start in 2003 van Broosz, waarvan zij medeoprichter is, draagt ze bij aan 

management development en talentontwikkeling van verschillende organisaties. De laatste tien jaar 

steeds vaker en sinds 2015 is ze volledig gericht op de zorgsector. Ze is vaak betrokken bij de 

ontwikkeling van zorgteams naar zelfsturing en goede zorg en begeleid bestuurders en management van 

zorgorganisaties bij verander- en samenwerkingsvraagstukken. 

 

Intervisie 

Broosz is een woordspeling waarbij naast creativiteit en energie ook gedoeld wordt op de fragiliteit, de 

broosheid en de moeite en het gedoe dat soms ontstaat bij ontwikkel- en veranderingsprocessen. Dat 

‘gedoe’ in de dagdagelijkse praktijk van directie en management en de vraagstukken die daaruit 

voortvloeien, kunnen juist tijdens intervisie met collega’s uit het veld, nader worden verkend en tegen 

het licht gehouden. Naast persoonlijke reflectie kunnen de verhalen en vraagstukken van collega’s ook 

richting geven, verheldering brengen en het bewustzijn vergroten over hoe om te gaan met vergelijkbare 

situaties. Als procesbewaker draagt Georgette bij aan een waarderende context waar reflectie, kennis en 

inspiratie kan ontstaan en alle participanten tot nieuwe inzichten en oplossingen komen. 

 

Meer informatie is te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgettekempink/. 
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