
Richting vinden
door coaching



Wat is FoodReflection?

Markten en consumenten ontwikkelen zich in een steeds sneller
tempo. Bedrijven groeien hierin mee en hun belangrijkste kapi-
taal is 'de mens'. Steeds dient die zich sneller te ontwikkelen en
aan te passen aan de veranderende omgeving en omstandighe-
den. Hierdoor willen steeds meer mensen aan zichzelf werken,
niet in de laatste plaats omdat ze zichzelf soms verliezen danwel
ondergeschikt maken aan het collectief. Nadenkend over de zin-
geving en de kwaliteit van het leven zijn ze in toenemende mate
op zoek naar de juiste balans. Steeds vaker wordt daarbij geko-
zen voor een sparringpartner om hem/haar (of het team) te bege-
leiden. FoodReflection is zo’n sparringpartner. Met FoodReflection
beschikken wij over zo’n 20 jaar aan coachingservaring en stel-
len die ter beschikking aan mensen en teams door hen te bege-
leiden, te ontwikkelen en te motiveren om (nog) succesvoller en
gelukkiger te worden.

Wij organiseren sessies die (aankomend) directeuren en mana-
gers/ondernemers in de foodbranche versterken in hun acteren.
Daarmee creëren we duurzaam leiderschap en tegelijkertijd per-
soonlijk geluk. Vanwege die koppeling mogen we ook voor een
aantal mooie familiebedrijven werken. Persoonlijke ontwikkeling
is bij ons het vertrekpunt van al onze begeleidingstrajecten.

De sessies worden gehouden in ons pand ‘Gasterij Brabant’ of
‘ ’t Hart van Kuijk’; beiden onder de rook van Den Bosch. Unieke
locaties die het mogelijk maken om tijdens onze sessies volledig
‘los’ te komen van alle dagelijkse belemmerende denkbeelden en
die de rust herbergen die broodnodig is voor het nemen van de
juiste afstand en focus tijdens onze bijeenkomsten.

Hoe ziet een coaching traject van FoodReflection eruit?

Na een intake gesprek starten we de coaching met een duik in de geschiedenis van jou en de generatie(s) die je vooraf-
ging(en). Zo komen we erachter wat je heeft gevormd, wat je drijft, wat je relevant vindt, wat je met zin en tegenzin doet,
waarom je überhaupt doet wat je doet, waar je meningen en oordelen door zijn ontstaan, etc. Daarna doe we een ‘afpel-oefe-
ning’ om een eerste globaal beeld te krijgen van je kern. Doe doen we aan de hand van associaties die je hebt bij bepaalde
thema’s. Vervolgens gaan we aan de slag met de antwoorden die je gaat vormen op een aantal levensvragen. Hierdoor drin-
gen we verder door tot je kern. Dan ga je je huidige leven scoren op diverse thema’s en die scores ook beargumenteren. Ver-
volgens ga je een eerste beeld beschrijven van je toekomst op basis van je grootste talenten en passies, je hartenwensen, de
zaken die je in het leven belangrijk vindt en de principes volgens welke je wilt leven en werken. Daarna gaan we dat verder
concretiseren door enkele tools die we ter beschikking hebben. Als je dan zover bent dat je een goed beeld hebt van jezelf en
je toekomst gaan we een aantal mensen vragen om te vertellen wat ze van je vinden in een feedbackronde. Dit zijn mensen
uit zowel je privé omgeving alsook vanuit de zakelijke kant. De uitkomsten hiervan nemen we mee in het verder completeren
van je mens- en toekomstbeeld. Daarna gaan we je toekomst (komende 10 – 15 jaar) visualiseren in de vorm van 6 mood-
boards en sluiten we af met een scorecard die helder maakt waar je reis met het moodboard zoal toe moet gaan leiden als
het gaat om het verder verbeteren van je levensgeluk.
Afhankelijk van je situatie en je behoeften zal zo’n traject 6 tot 8 sessies behelzen.

Locatie: Gasterij Brabant

Locatie: ’t Hart van Kuijk



Wat na dat eerste traject?

Mentorship
Als je een tijdje op pad bent met je moodboard start de fase van het mentorship. Circa eenmaal per half jaar zullen we dan
kijken naar je reis met het moodboard. Wat lukt wel? Wat niet en waarom dan? Hoe staat het met je scorecard? Wat kun je
anders aanpakken en hoe?, etc. Je kunt dat ook zien als een broodnodige stok achter de deur…..

Butterfly Buddies
De fase van het mentorship wordt vaak gecombineerd met het lidmaatschap van ‘Butterfly
Buddies’. Dit is een groep van mensen die vrijwel allemaal een coachingstraject hebben door-
lopen en die elkaar helpen bij het realiseren van de gevisualiseerde ambities. Dan kan zowel
op zakelijk, alsook persoonlijk of maatschappelijk vlak zijn. De leden van Butterfly Buddies zijn
grofweg tussen de 45 en 65 jaar oud. Zij laten hun ego thuis, kunnen goed relativeren en
tonen zich kwetsbaar tijdens de 3 sessies die we jaarlijks hebben. Tijdens die sessies komen
mensen voor de groep die alweer wat verder zijn op hun levenspad, maar delen ook mensen
uit de groep zelf hun ervaringen op hun weg naar de volgende fase. Daarnaast maken we
kennis met mensen en technieken die je kunnen ondersteunen op je pad naar de toekomst.



Young Butterflies
Ben je tussen de 30 en 45 jaar? Dan ben je van harte welkom bij ‘Young Butterflies’. Deze
groep van jonge mensen heeft hele andere uitdagingen en keuzes waar ze voor staan dan de
mensen van de Butterfly Buddies. Begin 2018 zijn we daarom gestart met deze groep getalen-
teerde mensen die elkaar goed begrijpen en daarom op een mooie manier hun uitdagingen,
twijfels en ervaringen kunnen delen. Hierbij worden ze geholpen door mensen die alweer een
fase verder zijn in het leven en al terugkijkend delen wat ze op hun pad zijn tegengekomen.
Ook de Young Butterflies komen 3 keer per jaar bij elkaar.



De gesprekken met Enrique zorgen voor reflectie die je als manager goed kan gebruiken om in de alledaagse hec-
tiek aan je eigen ontwikkeling te werken. Enrique geeft je in een vertrouwde omgeving handvatten om aan je
eigen purpose te werken om zodoende vanuit je eigen kracht de volgende stappen te maken (zakelijk en privé).
Christian Oudijk – Unilever/Vermaat Groep

Het coachingstraject met Enrique heeft mij geholpen om in alle rust na te denken over mijn eigen rol binnen
ons familiebedrijf. Ik heb inzicht gekregen in mijzelf, het bedrijf en de wereld waarin wij actief zijn. Door het
traject kon ik een bewuste keuze maken om weer verder te leren en te groeien en heb ik mijn focus verlegd
van het binnenland naar het buitenland en van bestaande business naar nieuwe business.
Stijn Swinkels – Swinkels Family Brewers

De samenwerking met Enrique heeft als basis een hoge mate van integriteit, gecombineerd met analytisch ver-
mogen. Daarbij kom je voor jezelf tot de kern in datgene wie je bent en waar je naartoe wenst te gaan, vanuit
je innerlijke drive. Samen met een mooi mens als wie Enrique is geeft dit bevlogenheid en vertrouwen om een
mooi persoonlijk pad te bewandelen.
Henk-Jan van Maanen – Van Maanen Food Groep

Ik ben ruim 5 jaar geleden in een coachingstraject met Enrique gestapt en tot op de dag van vandaag pluk ik
daar de vruchten van. Een van de belangrijkste learnings uit dit traject is de stap geweest van “Gezel” naar
“Meester”. Het heeft mij ondermeer laten inzien hoe je veel efficiënter kan werken. Het mooie is verder dat bij
de Butterfly Buddies gelijkgestemden zijn. Het zakelijke verdwijnt daar naar de achtergrond en je probeert el-
kaar daar op alle mogelijke manieren te helpen. Hoe mooi is het om daar deel van uit te maken!
Joep Leemans - FFC

Als mentor, coach en vertrouwenspersoon schudt Enrique je liefdevol wakker en bemoedigt hij je op het pad
van jouw bedoeling. Subtiel waar het kan, stevig en vasthoudend waar het nodig is. Mijn coachingstraject met
Enrique is de start geweest van een metamorfose in mijn werkend bestaan. Ik ontdekte waar het voor mij echt
om gaat en vond de kracht en moed om het ECHT te gaan doen. Enrique regisseert, inspireert en mobiliseert
diverse netwerken van gelijkgestemde voorvechters in de foodsector. Hij is bovendien een matchmaker van be-
tekenisvolle samenwerkingen. Bijeenkomsten onder zijn leiding zijn altijd enerverend en niet zelden life chan-
ging. Ik zou ze voor geen goud willen missen!
Karin Bakker – NS Stations Retail/The Free Lane

De bevindingen van een aantal mensen die je voorgingen….



De coaching was een reis die mij heeft geholpen om te leren wie ik echt ben en waar mijn kracht ligt. De keu-
zes die ik vervolgens heb durven maken hebben mij niet alleen in balans gebracht, zelfvertrouwen gegeven en
ervoor gezorgd dat ik ben gaan doen waar ik gelukkig van wordt, maar hebben er ook in geresulteerd dat ik
privé voor anderen een nog prettiger mens ben geworden en zakelijk gezien een waardevollere collega. Voor
mij voelt de Butterfly Buddies als een warm bad omringt met mensen die eenzelfde proces hebben doorge-
maakt of daar middenin zitten. De groep voelt veilig en er is hier geen plaats voor rangen, standen of functies.
Dit zorgt ervoor dat iedereen op een open manier ervaringen deelt en dat er nieuwe verbindingen ontstaan.
Remco Kerssens – Salomon FoodWorld (Vion)

Het eerste coachingsjaar was vooral een zoektocht naar mijzelf. Met dank aan dit traject kan ik een ieder uitleg-
gen waar ik voor ga en sta. Enrique heeft het bijzondere vermogen om bijzaken te onderscheiden van de be-
langrijke dingen in het leven. Dat geeft mij de kracht om mijn intuïtie in te zetten bij het maken van keuzes.
Zowel privé als zakelijk.
Stijn Baan – Koppert Cress

Enrique creëert een vertrouwde setting en weet je op een prettige, maar absoluut scherpe manier te laten ach-
terhalen wat je echte drijfveren, talenten en ambities zijn en in welke omgeving die het beste tot hun recht
komen. Door mijn sessies bij Enrique kon ik op beslissende momenten op mijn werk de juiste keuzes maken.
Hierdoor heb ik naast een mooie carrière vooral werk dat 100% bij me past. Het unieke van Butterfly Buddies is
dat er een selectie is gemaakt van mensen die aan een bepaalde levensreis zijn begonnen en open staan om
die ervaringen met anderen te delen om zodoende elkaar te helpen. Ondanks dat iedere persoon anders is en
in een andere fase van zijn reis zit, is de overeenkomst vertrouwen en kwetsbaarheid en een sterke wil om el-
kaar te helpen. Je gaat steevast naar huis met rugzak vol levenservaringen, tips of inzichten.
Herman Polderman – Friesland Campina

Toen ik voor het eerst naar Haarsteeg reed voor een coaching sessie bij Enrique wist ik niet wat ik moest ver-
wachten. Al snel werd mij duidelijk dat ik vanuit target gericht werken veel meer ging kijken naar wie ik was
en wat voor een type mens en leider ik wilde zijn. Het heeft mij enorm verrijkt en geholpen door een spiegel
voorgehouden te krijgen.
Bas van Exel – Unilever/Jacobs Douwe Egberts

Het coachingstraject bij Enrique Figee heb ik als heel positief ervaren. Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven
op persoonlijk vlak, door te focussen op mijn onderliggende drijfveren en beweegredenen. Ook hebben we veel
gereflecteerd op bestaande (werk)situaties, waardoor ik bepaalde zaken anders ben gaan aanpakken. Deze
coachingssessies hebben mij geholpen om mijn leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen en als persoon
met meer zelfvertrouwen in het leven te staan.
Sharon Reijmers - Unilever



De coaching heeft mij een heel mooi en compleet overzicht gebracht met antwoorden op belangrijke vragen als
‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘waar wil ik naartoe’. Dit overzicht heb ik met Enrique visueel gemaakt en dient nu
als leidraad bij belangrijke momenten in mijn carrière. Doe ik waar ik goed in ben, waar ik blij van wordt en lig
ik nog op de juiste koers? Heel waardevol om te hebben gedaan en om te weten van jezelf. De Young Butter-
flies is een fijne groep met mensen die op een vergelijkbaar punt in hun carrière zitten. De sfeer is heel open en
er is veel ruimte en vertrouwen om met elkaar te delen waar je soms tegenaan loopt en welke oplossingen of
kansen daar liggen. Inhoudelijk is het programma goed opgezet en er delen verschillende zeer ervaren mensen
hun leermomenten, keuzes en inzichten.
Judith van der Star – Jacobs Douwe Egberts

In de afgelopen jaren heb ik een reis gemaakt die me mede door de coachingsgesprekken met Enrique een stuk
evenwichtiger hebben gemaakt en hebben laten zien dat het leven niet alleen uit dienen bestaat. Ik ben dank-
baar voor dit cadeau, omdat je enerzijds een moment voor jezelf hebt en tot rust komt en anderzijds je een re-
flectie hebt op de voorgaande periode. Zodoende kom je je afspraken/beloftes na die je voor jezelf maakt en
beland je niet in je oude gewoontes. Vervolgens kun je je ervaring delen met je generatie genoten bij Butterfly
Buddies. Je kunt er op een informele manier en in alle vertrouwelijkheid met elkaar je gevoelens en kennis
delen zonder enig commercieel belang.
Thijs Volmer – Lantmannen Unibake

In het begin was ik wellicht wat sceptisch over dit programma omdat ik niet goed wist wat ik kon verwachten
en of dit wel echt bij mij als persoon zou passen. Enrique heeft echter al snel bewezen dat het programma juist
flexibel is en het zich aanpast naar waar jij de meeste behoefte aan hebt als persoon in jouw ontwikkeling. Het
voelde dan ook al vrij snel als relevant en heeft daardoor ook direct zijn meerwaarde bewezen op zowel zakelijk
als persoonlijk vlak, mede ook door de oprechtheid en professionaliteit vanuit Enrique hierin.
Tim de Vos - Unilever

Het coachingstraject van Enrique geeft stapsgewijs inzichten in wie je zelf bent als persoon en geeft je richtlij-
nen voor je professionele carrière. Hierin geeft Enrique niet zelf de antwoorden maar stuurt jou tot deze inzich-
ten. De inzichten komen uiteindelijk samen in een persoonlijk moodboard wat een goede samenvatting geeft
van je persoonlijke profiel en plannen voor de toekomst. Dit zijn zeer waardevolle inzichten die een leidraad
geven voor de volgende stap. In de coaching en bij Young Butterflies is Enrique zeer betrokken, professioneel
en een echte ervaringsdeskundige.
Michiel Smits – Spa Nederland

In de coaching leerde ik mijzelf beter kennen. Waar ik goed pas of juist niet, maar vooral of de dingen die ik
belangrijk vind ook in dezelfde mate in mijn leven passen als de mate waarin deze voor mij belangrijk zijn. Bij
Young Butterflies voel ik dat ik niet alleen ben in waar ik mee worstel en leer ik dat uit die worsteling weer
hele positieve leermomenten kunnen komen, waardoor ik mijn keuzes zelf kan maken.
Rik Smit – Offerman/TerBeke



Enrique is een professionele coach. De sfeer binnen dit traject is informeel en voelt direct warm en vertrouwd.
Tijdens de sessies ontstaat een dieper inzicht in jezelf, ontstaan nieuwe ideeën en worden de echt belangrijke
zaken in het leven een stuk duidelijker. Ik raad mensen die worstelen met keuzes en/of beslissingen binnen het
bedrijfsleven zeker aan om eens te praten met Enrique. Vooraf had ik geen idee wat de Butterfly Buddies zou
kunnen betekenen voor mij. Nu - na 3 jaar - kan ik zeggen dat die groep mensen en de begeleiding van Enri-
que zorgt voor inspirerende bijeenkomsten waarin je energie krijgt om op een maatschappelijk verantwoorde
wijze invulling te geven aan werk en samenleving. De veilige en vertrouwde omgeving waarin dit gebeurt en
de inspirerende verhalen van sprekers en collega’s zorgen ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen op een manier
die anders niet vanzelfsprekend is.
Ben Munster - La Place/Fresh Result

Ontmoetingen met Enrique op zijn locatie ‘Gasterij Brabant’ voelen als thuiskomen in een tweede thuis, waar je
reflecteert op een manier die maakt dat je na elke sessie huiswaarts rijdt met het gevoel dat je als persoon
weer bent gegroeid. Je komt binnen in een kalme setting waar basic technieken zorgen voor de best mogelijke
output dankzij de unieke inzet ervan, wat Enrique als geen ander beheerst. Jij kijkt er in de spiegel, maar voelt
dat een vriend terugkijkt naar je. Butterfly Buddies brengt me ervaringen door mensen die hun levenspad lopen
met alle ups-and-downs en die hun inzichten daarover delen. Je filtert eruit wat jou persoonlijk raakt en wat
jou kan vormen, of dat nu is op het vlak van het nemen van beslissingen op persoonlijk danwel zakelijk vlak.
‘Enrique is a gift’.
David de Wit – Barry Callebaut.

Met veel plezier heb ik deelgenomen aan het coaching traject van Enrique. Enrique heeft me enorm geholpen
door op mij als persoon te reflecteren. Dit heeft erin geresulteerd dat ik anders ben gaan werken, goed overwo-
gen keuzes maak, maar vooral ook besef dat werk en privé in balans moeten zijn. Het waardevolle coachings-
traject is afgelopen, maar het vertrouwen, wederzijds respect, goede adviezen en vriendschap….. neem ik mee
in de rest van mijn carrière. Nogmaals dank!
Pepijn Berendsen - Douwe Egberts/Riedel

De persoonlijke sessies met Enrique hebben me een enorm diep inzicht en vertrouwen in mezelf gegeven. De
inzichten kreeg ik vanuit het terugkijken op de weg die al achter me lag en wat me dat had gebracht. In de
sessies heb ik diepgang gevonden en dit met vertrouwen en openheid beleefd. De vervolgkeuzes kwamen als
vanzelf. Dit bracht me vervolgens groei, balans en zuiverheid in het verloop van mijn verdere levenspad. Door
de hernieuwde verbinding met mezelf komt mijn persoonlijke én mijn werkomgeving in een optimale flow,
waarbij ik mijn koers zelf vorm geef. Deelnemen aan de Butterfly Buddies groep is een natuurlijke vorm van
doorgroeien in dit proces. Waarbij een bijzondere groep mensen het eigen verhaal in vertrouwen deelt om zo
samen de weg te vervolgen. Een groep met diversiteit, energie, inspiratie en zorg voor elkaars pad.
Fenna van Beurden - Zwanenberg/Verstegen Spices & Sauces

Het coachingstraject heeft ervoor gezorgd dat ik de ruimte heb genomen om stil te staan bij wie ik ben, wie ik
wil zijn en wat ik belangrijk vind. Zeer waardevol ook in combinatie met de Young Butterflies, waar mooie per-
soonlijke thema's worden aangehaald en zeer open en kwetsbaar wordt gesproken met elkaar.
Susan Verheijen - Sodexo



Het coachingstraject bij Enrique heeft van mij een evenwichtiger mens gemaakt. Ik moet zeker nog een aantal
stappen maken, maar zonder dit traject was ik ergens heel hard vastgelopen.....Vervolgens ontmoet ik mensen
bij Butterfly Buddies die met soortgelijke ervaringen te maken hebben. Mensen die al veel verder zijn en men-
sen die net beginnen. Wat fijn om met anderen hierbij stil te kunnen staan, te kunnen genieten van anderen en
wellicht ook anderen te laten genieten van jou.
Bart Leemans – Koppert Cress

Vooropgesteld staat, dat ik me gelukkig mag prijzen de mogelijkheid te hebben gehad om te kiezen in het
leven. Dat is niet iedereen op deze aardbol gegund. Je maakt de keuzes met veel enthousiasme en soms oppor-
tunisme. Soms maak je ook geen keuzes. En dan ren je door de gangen van je dagelijkse leven als gevolg daar-
van. Gelukkig ben ik in dat rennen nooit ergens keihard tegen een muur aangelopen. Misschien wel, omdat ik
onderweg een opvallende spiegel aan de muur zag hangen en ik gekozen heb er eens goed in te kijken. Deze
spiegel kon niet alleen reflecteren, maar ook luisteren, had empathie, kon meedenken zonder te sturend te zijn
en had ervaring. De spiegel hielp mij opnieuw keuzes te maken. In mijn geval waren relatief kleine veranderin-
gen genoeg om grote verschillen te maken. Butterfly Buddies is een groep mensen die niet alleen ook in die
spiegel hebben gekeken, maar blijvend - door regelmatig bij elkaar te komen - de ervaringen van de reflectie
delen en willen leren van elkaars ontwikkelingen en ervaringen. Bedankt Enrique!
Manfred Lukkezen – Verstegen Spices & Sauces

Coaching bij Enrique betekende voor mij om in een gelijkwaardige relatie mijn ideeën/strategie te kunnen toet-
sen en deze door ons gesprek te verrijken met als resultaat een helder beeld, alsmede een hogere efficiëntie en
effectiviteit van mijn inspanningen. Bij Butterfly Buddies voel ik me als in een warm bad. Op ongedwongen
wijze ontmoeten Meesters en Gezellen elkaar en inspireren en enthousiasmeren zij elkaar zonder verplichting.
En altijd met als basis een actueel (vaak persoonlijk of maatschappelijk) onderwerp. Een verrijking voor alle
aanwezigen!
Jan Huurdeman – NS Stations Retail/pensionado

In 2017 mocht ik beginnen met mijn coachings traject bij Enrique. Ik heb in de maanden die daarop volgden -
met Enrique als gids- de mogelijkheid gehad om stil te staan bij wie ik ben, waar ik goed in ben, wat ik be-
langrijk vind en waar ik gelukkig van word. De antwoorden die ik op deze vragen heb geformuleerd tijdens de
coaching heb ik visueel gemaakt op mijn moodboard. Een moodboard dat voor mij als een soort anker fungeert;
een stevige basis waar ik ongetwijfeld de komende jaren soms van zal wijken, maar die mij weer terug zal
brengen naar wat voor mij echt belangrijk is. Aansluitend op de coaching mocht ik ook deelnemen aan de
Young Butterflies. Een groep van mensen die op hun manier met dezelfde vragen, uitdagingen, wensen en ver-
wachtingen worstelen in het leven als ik. Dit betekent dat iedereen zich open durft te stellen en zich kwetsbaar
kan opstellen. Een fijn groepje mensen die van elkaar willen leren.
Esther Hendrichs – Jacobs Douwe Egberts

In 2010/2011 ben ik met Enrique aan de slag gegaan om mijn persoonlijk drijfveren en ambities helder te krij-
gen. Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse FMCG corporate boardrooms was het tijd voor een nieuwe
fase in mijn werkzame leven. De sessies waren bijzonder verhelderend, intensief, soms ongemakkelijk, maar al-
tijd zeer professioneel. Enrique heeft mij de kracht en het vertrouwen gegeven om mijn schepen achter me te
verbranden en mijn ondernemerschapsdroom te verwezenlijken.
Martijn Peters – Pepsico/Food Connection - Tabasco



Mijn persoonlijke ervaring is dat de coaching bij Enrique werkt omdat het over jou gaat. Over het creëren van
het vermogen om anders te kijken, te denken en te handelen. Bovendien biedt het je nieuwe kansen om te be-
nutten. Van belang hierin is de objectieve stem en directe en eerlijke feedback, vooral wat je moet horen en
niet wat je wilt horen. De eigen motivatie is essentieel, om hier open en kansrijk naar te kijken, buiten je com-
fort zone te treden en connectie met jezelf te hebben (wat jou drijft, je unieke krachten zijn, maar ook de passie
die je bezit en dit alles uiteindelijk in praktijk te gaan brengen).
Dennis van Zwieten – Friesland Campina

Ik denk met veel enthousiasme terug aan de coaching sessies met Enrique in een tijd waarin dat nog niet ge-
woon was. In deze sessies werd mij op indringende wijze een spiegel voorgehouden van mijn sterke en zwakke
punten als leider en mens. Daarmee heb ik heb geleerd een persoonlijk missie statement te maken. Daardoor
opereer ik doelgerichter in mijn sterktes en met een meer natuurlijke energie. Ik ben me veel bewuster gewor-
den van hoe ik effectief kan zijn in teams. Belangrijk ook is dat ik mijn valkuilen beter heb leren kennen en te
leren denken in complementaire vaardigheden in de teams en om verantwoordelijkheden beter te delegeren
waardoor de (andere) kwaliteiten van de medewerkers beter tot hun recht kwamen. Ik heb geleerd hoe een ‘can
do’ mentaliteit, aanstekelijk enthousiasme en echte samenwerking kan leiden tot opmerkelijke resultaten. De
duidelijkheid die de coaching sessies bracht maakte de weg vrij voor een rol in de Butterfly Buddies waar ik mijn
(leiderschaps)ervaringen kan overbrengen op anderen in hun reis van Gezel naar Meester. De open discussies in
een sfeer van veiligheid en gelijkwaardigheid zijn prachtig! Harry Stofberg – Unilever/Victoria Trading

‘Doordat je gedwongen wordt opnieuw bewust te zoeken en te luisteren naar je innerlijk kompas, kom je uit-
eindelijk heel dicht bij je echte ‘ik’ uit. Iets wat je eigenlijk al vanaf je jeugd wist, maar soms door het verstrij-
ken van de jaren wat naar de achtergrond was gezakt. Het brengt weer frisse energie voor nieuwe plannen’.
Paul van Haeren - Johma

Al ruim 10 jaar geleden ben ik gestart met een coaching traject bij Enrique. Eerst vanuit mijn toenmalige werk-
gever Unilever en later vanuit mijn eigen bedrijf. Naast mijn persoonlijke ontwikkeling heeft de coaching van
Enrique mij geholpen mijn eigen bedrijf neer te zetten en vorm te geven. Vooral de prettige en betrokken ma-
nier van coachen, in combinatie met zijn grote kennis van de markt, is zeer waardevol geweest. De Butterfly
Buddies is dan eigenlijk een logisch gevolg van de samenwerking die we al hadden en past ook bij de ontwik-
keling waarin ik zelf zit. Extra fijn dat ik daar weer leuke mensen ontmoet die in een andere of vergelijkbare
fase van hun leven zitten als ikzelf en waar we in alle openheid met elkaar over kunnen sparren.
Ronald Lekkerkerker – Unilever/Dedoreon

Enrique heeft me scherp laten inzien waar en hoe ik invulling kan geven aan mijn persoonlijk geluk en ambitie.
Een intensief en inspirerend proces waarbij ik mezelf zoveel beter heb leren kennen en drempels heb overwon-
nen zodat ik nu weloverwogen mijn hart volg. De Butterfly Buddies groep is een mooie club van gelijkgestemde
mensen die zich zelf open kunnen en durven stellen voor elkaar. Oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar. Een
groep die zich realiseert dat door te delen eenieder groeit.
Michel Martens – CSM/De Koekfabriek/Thrive



De 1-op-1 coaching met Enrique was voor mij altijd een moment van rust. Even samen stilstaan bij de afgelo-
pen periode en bespreken waar ik op dat moment zelf sta. De verschillende momenten verspreid over een peri-
ode van 2-3 jaar hebben mij gebracht waar ik nu sta. Ik durf (eindelijk) echt voor mezelf te kiezen en dat voelt
bijzonder goed! Veel dank!
Mijn gevoel bij de Butterfly Buddies? Een warme hechte groep van (doorgaans) echte mensen. Het programma
is elk jaar redelijk hetzelfde qua opbouw, met name de gecombineerde sessies met de Young Butterflies en die
met de wijze oude meesters spreken mij persoonlijk erg aan!
Bert de Jong - Pepsico / Vuur Utrecht

Van buiten naar binnen kijken en van binnen naar buiten kijken. Coaching bij Enrique helpt ons om vanuit de
markt naar ons familiebedrijf te kijken en naar mijn persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf. In een fami-
liebedrijf is het belangrijk om de continuïteit te bewaken en steeds met elkaar in gesprek te blijven. Daarbij
heeft Enrique ons als sparringpartner enorm geholpen, ook als het even wat spannender werd. Voor mij per-
soonlijk helpt de coaching om steeds weer te onderzoeken of ik nog met de juiste dingen bezig ben (zowel za-
kelijk als privé), zodat ik me ook in de toekomst kan blijven ontwikkelen op welke vlak dan ook.
Butterfly Buddies is een ongedwongen groep waar ik verdieping vind door de eerlijke verhalen. Ik kan er mij-
zelf zijn en herken veel in de andere deelnemers. Het is een leerzame en leuke club die mij veel verwondering
brengt.
Els van Olphen - Henri

Afgelopen jaren heb ik de mogelijkheid gehad om in het mooie warme Haarsteeg diverse individuele coach-
ingssessies met Enrique te mogen hebben. Samen zijn we in een volledig vertrouwde en open sfeer aan de
slag gegaan met vragen als Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik? Hierdoor heb ik heel veel over me-
zelf geleerd en ben ik als persoon enorm gegroeid. Dit in combinatie met de Young Butterflies groep waar veel
gelijkgestemden zitten waarmee je deze vraagstukken ook in een vertrouwde omgeving kan delen. Dat brengt
je echt verder.
Floris Vogelaar - Johma



Versterken in vertrouwen

FoodReflection is opgericht door Enrique Figee. Hij versterkt leiders in de foodbranche in
hun acteren, in het vinden van persoonlijke richting en hij legt vervolgens ook onderlinge
verbindingen. Enrique is meer dan 16 jaar werkzaam geweest voor 'leading players' in de
FMCG-industry, voordat hij bij Capgemini werkzaam werd als Principal Consultant in 2001.
In ruim 35 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in de foodservice markt in het algemeen en
in het begeleiden van leidinggevenden in die sector in het bijzonder. Enrique heeft in
2004 FoodReflection opgericht. De activiteiten die hij hierin ontplooit zijn met name indi-
viduele en team coaching gelinkt aan de ontwikkelingen in de samenleving, de markt en
de eigen organisatie. Hierbij is het vertrekpunt echter altijd het individu zelf en diens ta-
lenten, principes en hartenwensen.

Verbinden, verbinden, verbinden….

Eens per twee jaar organiseert FoodReflection de 'Food Impactors Summit'; een conferentie voor de uitdagende disruptors én
leiders van de gevestigde bedrijven in de Nederlandse foodbranche (retail én foodservice; www.foodimpactors.nl) om vanuit
verbinding in actie te komen als het gaat om betekenisvol ondernemen. Ook zijn wij mede initiatiefnemer en partner in
'Foodservice Network' (www.foodservicenetwork.nl); hét ontmoetingsplatform voor beslissers in de foodservice markt. Daar-
naast is FoodReflection de organisator van besloten sessies met ondernemers/leiders van familiebedrijven genaamd 'Food Fa-
milias' (www.foodfamilias.nl). Sinds 2017 zijn we ook gestart met een groep van mensen die elkaar op persoonlijk, zakelijk
én maatschappelijk terrein verder helpen door hun levens- en werkervaringen uit te wisselen en hun netwerken te verbin-
den, genaamd 'Butterfly Buddies' (www.butterflybuddies.nl). Voor de dertigers is er een aparte groep onder de naam ‘Young
Butterflies’ (www.youngbutterflies.nl). Bij die beide laatste initiatieven werkt Enrique samen met zijn dochter Angela en zijn
zoon Wouter.

Interesse in een gesprek? Schrijf,mail of bel ons:

FoodReflection BV
Wolput 82-C
5251 CH Nieuwkuijk - Vlijmen

info@foodreflection.nl
06 - 30165596


