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is mede oprichter en eigenaar van 
adviesburo NewGo. Hij is betrokken 
bij complexe organisatie-ontwikkel-
vraagstukken; daar waar versterken 
van teams aan de orde is en/of door 
een tekort aan energie de prestaties
onder druk staan. Hij werkt voor 
organisaties in de non-profit en 
profitsector.  
Zijn motto is: ‘als energie binnen een 
team stroomt verbeteren zij zichzelf 
steeds‘. 

Meer informatie over energie in 
teams is te vinden op
www.teamenergie.nl
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“Trust the vibes 
you get, energy 

doesn’t lie.”
- unknown -

          “Dan krijg je               
       heel veel mensen in een 
nieuwe wereld waar ze heel 
veel energie van oplopen. 
Daar zou ik eigenlijk de hele 
dag mee bezig willen zijn. 
Dat is zo leuk om te zien, ja 
en heel eenvoudig eigenlijk 
want zoveel heb je er niet 
voor nodig.“

Wiegel, F., 2015


