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eMBee biedt een luisterend oor en geeft je praktische adviezen bij 

vragen over jouw rol als HR-professional.  

 

 

Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen…?  

Je bent de HR-professional in jouw organisatie. Een vertrouwelijke functie, dus lekker 

stoom afblazen bij een collega is er niet bij. Toch heb je daar behoefte aan. Overdag 

is het druk, je komt handen te kort en ondanks dat je denkt dat je alles onder 

controle hebt, gebeurt er weer eens iets waarvan je denkt “wat heb ik nu weer aan 

mijn fiets hangen…??  

 

Ik, Marjo Blokker, houd van fietsen. En ik houd van mensen en hun gedrag in 

organisaties. Binnen mijn bedrijf eMBee richt ik mij op die HR-professionals in 

organisaties die zonder ballast willen fietsen.  

 

Door een luisterend oor te bieden en te sparren met jou als HR-professional 

krijg jij genoeg energie om er voor te gaan!  

 

Zelf heb ik jarenlang in loondienst in het HR-vak gewerkt. Ik ken jouw dilemma’s en 

weet hoe lastig het vak soms kan zijn. Maar ook heel mooi en dankbaar. Ik had altijd 

iemand die ik kon bellen als ik mijn ketting eraf vloog of mijn band leeg liep. Vaak 

was het spuien genoeg om weer verder te gaan, en soms werkten wij samen een 

“knooppunten-route” uit. Dit wil ik jou – als HR-professional – ook bieden. Daardoor 

blijf jij gezond, alert en van je vak houden!  

 

 

Fietsen zonder ballast! 

Wat kan ik voor jou betekenen? Houden bijvoorbeeld de volgende vragen jou bezig: 

 Hoe manoeuvreer ik tussen managers, medewerkers en directie zonder dat ik 

mijn objectiviteit verlies en concessies doe aan mijn deskundigheid? 

 Hoe vervul ik mijn rol als HR-partner als ik alleen maar bezig ben met brandjes 

blussen?  

 Wie zou objectief mee kunnen lezen of denken met het HR-beleidsstuk waar ik zo 

hard aan gewerkt heb? 

 Wie houdt mij scherp op de inhoud?  

 Maak ik wel de juiste keuzen? 

 Het project komt niet van de grond. Hoe pak ik het (anders) aan?  

 Ik zou graag eens met iemand vertrouwelijk van gedachten willen wisselen over 

een onderwerp. Binnen de organisatie is dat niet mogelijk. Wie kan ik hiervoor 

benaderen?  

Kortom: wie kan ik benaderen voor een luisterend oor en/of advies?  

Lees snel verder wat ik je kan bieden.  

 

 

Uniek concept: 8 uur abonnement en 24/7 ontzorgd 

eMBee heeft jarenlange ervaring in het HR-vak en kent de dilemma’s en de 

vraagstukken waar jij voor staat. eMBee biedt het luisterende oor en geeft je tips, 

zonder jouw werk over te nemen. Daar ben jij immers de specialist in! Om dat 
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luisterende oor te kunnen zijn, werk ik met een abonnementsvorm waarin je mij 24 

uur per dag, 7 dagen per week kan bellen en slechts 8 uur advies betaald.  

 

 

Sluit nu een eMBee SparringsAbonnement (eMBee-SA) af! 

De eerste kennismaking start met een vrijblijvend en kosteloos 

kennismakingsgesprek. Dan kan je overwegen of een eMBee-SA interessant is voor 

jou. 

  

In dit gesprek maken wij kennis met elkaar en brengen wij in kaart wat binnen jouw 

bedrijf op HR-gebied speelt, welke zaken actueel zijn en waar zich mogelijke 

knelpunten (kunnen gaan) bevinden. En wat jouw wensen zijn. Het abonnement 

wordt afgesloten voor een termijn van 12 maanden en is inclusief één jaarlijkse 

gesprek en 8 uur vrij te besteden.  

 

Het eMBee-SA bestaat uit:  

 Minimaal 1 gesprek per jaar  

 De mogelijkheid om 24/7 contact op te nemen met eMBee (persoonlijk, 

telefonisch, Skype of per e-mail) en snel antwoord te krijgen je vragen 

 8 uur vrije adviesuren op jaarbasis, waarbij je eMBee kan inzetten op die 

momenten dat dit voor jouw nodig is 

 Zijn meer uren nodig? Uitbreiding van uren is mogelijk. Je krijgt dan een en 

korting van 10% op het standaard uurtarief van eMBee. 

 

 

Jouw investering 

De investering voor het eMBee-SA bedraagt slechts € 795,00 op jaarbasis. Een 24-

uurs dekking, waarbij je zelf bepaalt wanneer je met eMBee wilt sparren. Een kleine 

investering voor een deskundige collega naast je! 

 

 

Jouw voordelen op een rij 

 Jouw eigen sparringpartner dichtbij en toch op afstand 

 24-uurs dekking  

 Door bekendheid met jou en je organisatie kan effectief gewerkt worden. 

 

 

Hoe te regelen? 

Als je overweegt het eMBee-SA af te sluiten, is een telefoontje naar 06 200 13 249 

genoeg. Ik maak dan een afspraak met je voor een eerste kosteloze introductiegesprek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

eMBee 
Marjo Blokker 

Jouw eigen sparringpartner! 


