
 
 
 
Rob van der Jagt is directeur Van Wijnen Utrecht en daarvoor directeur Trebbe West 
en Dura Vermeer. 
 
Hij is gericht op zowel de interne als externe klant en zet zijn wilskracht en passie in 
om de klant tevreden te stellen. Rob gaat voor succesvol zijn en hij beseft dat 
wanneer je het team sterker maakt, dat dit ten goede komt aan de bedrijfsresultaten. 
Hij hanteert een faciliterende leiderschapsstijl waardoor mensen zichzelf kunnen 
ontwikkelen en verbeteren. Zelfontplooiing is voor hem een belangrijke waarde.  
Hij kent alle ins en outs in de bouwwereld en zorgt ervoor dat anderen op hem 
kunnen bouwen. 
 
 
 
Jeroen van den Hurk is CEO van VBH (Van Berge Henegouwen) 
en voormalig MD van VDL Industrial Modules. 
 
Jeroen is sterk in strategisch denken en handelen, commercieel ingesteld en heeft 
een ondernemende geest met twee voeten in de praktijk.  
Hij heeft ervaring met internationaal opererende familiebedrijven, bekend met 
complexe technische processen en producten en gepokt en gemazeld in Sales en 
Business Development. Jeroen is toegankelijk en kent een mensgerichte 
leiderschapsstijl, waarbij hij de mensen om zich heen te allen tijde van feedback 
voorziet met als doel mensen en daarmee de organisatie te laten groeien.   
Jeroen is een bouwer en in staat verlieslijdende bedrijven winstgevend te maken.  
Hij vindt motivatie en inspiratie in het oplossen van complexe problemen waarbij hij 
vanuit zijn positieve inborst altijd overal kansen ziet. 
 
 
 
Bianca van Es, directeur Achilles Brandstoffen Maatschappij, onderdeel Spui groep 
(met o.a. Europcar) 
 
Het leven is een reis. Tijdens die reis doe je inzichten op. En sommige van die 
inzichten veranderen je leven. Mijn leven veranderde in 2018, tijdens een reis. Ik 
kreeg samen met mijn jongste zoon een zwaar busongeluk in China. 
  
Na het ongeluk was ik genoodzaakt om stil te staan en te kijken naar het pad dat ik 
tot die tijd had afgelegd. Ik leidde een druk leven: zakelijk en privé. In 2002 was ik 



mijn carrière bij Spuigroep B.V. gestart als HR-medewerker. Na 13 jaar was ik 
algemeen directeur bij een van de Spuigroep-onderdelen: Achilles Brandstoffen 
Maatschappij B.V. Plus: een gezin met mijn lief, 2 grote zonen en een kat. 
  
Ik besloot de opleiding tot leefstijl- en vitaliteitscoach te volgen. Een opleiding die mij 
veel nieuwe inzichten heeft gebracht. In de gedragsvoorkeuren die bepalen hoe ik 
reageer, denk en handel. Maar ook hoe fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel vitaal 
ik ben. 
  
Vitaliteit is van levensbelang. Mijn vitaliteit stelt mij in staat om – nog steeds – met 
veel passie en energie, mijn functie als algemeen directeur te vervullen. En ik heb ook 
nog mijn fijne gezin. Ik kies bewust waar ik mijn energie in steek. Ik beweeg meer en 
eet gezonder. 
  
Vanuit mijn passie voor leiderschap, en de mens achter de leider, ben ik daarnaast 
mijn eigen bedrijf gestart. Ik geniet ervan om mensen te inspireren en in beweging te 
krijgen. Om belemmeringen weg te nemen zodat mensen aan de slag kunnen met 
hun potentieel. 
  
En jij – wat wil jíj anders doen? Wat is jouw doel, als leider en als mens? Ik help je 
graag om dat te ontdekken. 
  
Met vitale groet, 
Bianca 
 
 
 
Jan Tournois, Algemeen directeur Pilz Nederland / PhD kandidaat Psychologie  
 
Jan is een innemende CEO die niet alleen geïnteresseerd is in het ontwikkelen van zijn 
mensen als ook oprechte belangstelling toont in hun gedrag en beweegredenen.  
Hij heeft een sterk ontwikkeld psychologisch inzicht, is creatief van geest en weet 
anderen te enthousiasmeren. Daarnaast is hij auteur en weerspiegelt in zijn boek 
over het effect van twee tegenovergestelde leiderschapsstijlen. Hij verstaat de kunst 
van delegeren waardoor zijn medewerkers nog meer in staat zijn passievol te 
functioneren. Jan en daarmee het bedrijf Pilz, is succesvol in veilige en innovatieve 
industriële automatisering. 
 
 


