
                                                                                                                                                     

 
 

 
 
Van origine Zwitsers en inmiddels ruim 20 jaar doordrongen van de Nederlandse (zakelijke) cultuur zitten de 
wortels van Vialingua in taaldiversiteit.  
 
Diversiteit in denken en doen is voor ons een bron van en een uitnodiging tot  creativiteit en groei, zowel 
persoonlijk als zakelijk. Wij dagen onze klanten uit, verschillen in denken en communiceren te verwelkomen, 
hun (eigen) unieke bijdragen te erkennen en met vertrouwen veranderingen tegemoet te treden, gebaseerd op 
zelfsturing en heelheid.  
 
Leiderschap met een inclusieve houding naar onszelf en de ander ten dienste van het geheel.    
 
…. Over bewust zijn en communicatie  
 
Leiderschap  

 Als mens zijn we onderdeel van meerdere levende systemen. Net als taal hebben al die systemen zo 
hun eigen regels, codes, opvattingen, waarden & normen. Soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Zoals de ijsberg 
boven de waterspiegel goed zichtbaar is ligt de echte schoonheid vaak daaronder verscholen.  
 Vialingua verzorgt een gevarieerd aanbod leiderschapstrajecten voor zowel mannen als vrouwen, waarbij 
vanuit een systemische blik naar vraagstukken wordt gekeken om daarmee verschillende groeimogelijkheden 
te verkennen.  
 

In Nederland, Italië en Frankrijk bieden wij meerdaagse Coming Into Your Own leiderschap retraites, 
specifiek voor vrouwen. Deze zijn gericht op een bekrachtigende mentaliteitsverandering van hun eigen 
kennen en kunnen in hun (werk)leven en hun unieke persoonlijke kwaliteit als leider. Daarbij verkennen we 
verschillende bewustzijnsniveaus ter bevordering van heelheid en zelfsturing om hun leven effectief vorm te 
geven.  Ook co-creëren we leer- en groeikringen voor vrouwen binnen bedrijven en tussen bedrijven en/of 
partijen.  
 

Diversity & Inclusion lijkt een andere tak van sport: toch is leiderschap zonder D&I voor ons in deze tijd 
nauwelijks denkbaar. Vialingua werkt daarom samen met Pluribus Europe, sinds meer dan tien jaar een 
intercontinentaal expert op het vlak van D&I.  In co-creatie bieden wij D&I maatwerktrajecten aan. Van een 
zakelijke ontwikkelingsstimulus op strategisch niveau tot en met de implementatie op de werkvloer.  
 
Coaching 
Ook bij coaching richten wij ons op systemisch leiderschap en communicatie. Gericht op het vergroten van 
zelfredzaamheid, zelfsturing en duurzaam resultaat. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke 
ontwikkelingsvraagstukken (loopbaan, zingeving, verkenning) of organisatievraagstukken.   
  

Vialingua is een internationaal actief consultancy bureau op het gebied van 
ontwikkelingsgericht leiderschap en coaching voor organisaties en 
individuen. 



                                                                                                                                                     

 
 
Aanpak 
In samenwerking met uw organisatie, teams en managers creëren wij een cultuur waarbij de culturele, 
generatie en gender verschillen van alle medewerkers worden gewaardeerd en gerespecteerd. We kijken 
systemisch naar de onbewuste en bewuste processen (unconscious bias), die groei kunnen blokkeren van 
individuen, organisaties en resultaten. Waar nodig helpen we u op weg naar bewuste (gedrags-)verandering 
zodat het aanwezige potentieel creatief, zelfstandig en doelgericht kan evolueren.  
Onze manier van werken is procesmatig, interactief en ervaringsgericht. Rollenspelen en oefeningen worden 
met praktijkcasussen verweven. Een goed evenwicht tussen individuele reflectie en groepsdialogen maakt dat 
de mentaliteitsverandering op alle lagen van de persoon en de organisatie wordt geïntegreerd. 
 
Klanten  
Voorbeelden van klanten, die Vialingua de afgelopen jaren hebben ingezet, zijn: 
• (Politieke) bestuurders  
• De Provincie Zeeland 
• Zeeland Refinery, Total en Lukoil  
• Shell 
• NVR in samenwerking met FO en CZW 
• St. Gobain   
• MKB-NL/ Zelfstandige Ondernemers  
• Pluribus Europe 
 
Samenwerkingspartners 
Vialingua werkt nauw samen met Pluribus Europe,  Coming Into Your Own Feminine Leadership en Botega 
Philosophica (Italië, Rome). 
 
Vialingua is ook betrokken bij Sociale Innovatie Zeeland - Zeeland Bruist, een groep van acht zelfstandige 
ondernemers met een focus op sociale innovatie.  
 
Onlangs zei een klant het volgende: 
“Een onschuldige vraag wellicht: Wat denk je nou werkelijk?  
Als Cécile Pernette deze vraag stelt dan komt die bij mijn hoofd binnen, zakt naar het hart, wordt verteerd in de 
buik, komt via het hart weer naar mijn mond en dan heb ik wellicht, mogelijkerwijs een antwoord. En soms ook 
niet. Geen eenvoudige vraag dus …. meer een uitnodiging tot bezinning.”   
 
Over bewustzijn en communicatie dus …..  
 
Met oog en gevoel voor kwaliteit, integriteit en respect komen wij u graag tegemoet!  
 
Contact 
Interesse? Bel ons dan op +31 (0) 6 2063 4851 of mail ons via info@vialingua.nl voor meer informatie of het 
maken van een afspraak. 
 
Of kijk op www.vialingua.nl  
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