Fijke Willemse in de
prijzen.
Vanaf jonge leeftijd wint
Fijke de ene prijs na de
andere.
Enkele Hoogtepunten (awards):
Finalist freelancer of The Year Awards
Finalist Bov Trofee jr
Starter of The Year
Uitgeroepen tot NR #1 Counselor van
Nederland & België
Toon Hommelprijs voor
onderwijsinnovatie

Finalist Freelancer of the Year 2017
In 2017 stond Fijke in de Finale voor de
FOTY award/publieksprijs.

Maar liefst 10.000 ondernemers
dingden mee naar deze
prestigieuze award.
Fijke's pitch, die ze opnam voor
de Freelancer Awards, is
inmiddels meer dan 21.000 keer
bekeken.

Beste Ondernemers Visie (BOV Trofee)
In 2013 stond Fijke in de Finale om de strijd voor de BOV jr.
Trofee voor Beste Ondernemersvisie. Fijke was de eerste
vrouwelijke ondernemer.

Fijke kijkt terug op een fantastische
ervaring. Zo mocht ze met Jort Kelder op
het podium haar visie, in het Efteling
Theater, overdragen aan 800 (!)
zakenmannen.

Starter of the Year
In 2013 won Fijke de JOST (Jonge Ondernemers Sociëteit Tilburg)
starterstrofee. Fijke was één van de vier genomineerden en werd
door zowel de vakjury als de publieksjury unaniem tot winnaar
verkozen.

Na haar winst heeft Fijke ook zitting
gehad in de jury van de JOST-trofee.

No.1 Counselor van Nederland en België
In 2012 werd Fijke door het centrum voor Coaching en Counseling
uitgeroepen tot beste Counselor van Nederland en België.

"Fijke danst het leven"
stond op de Penning
die ze uitgereikt kreeg.

Toon Hommelprijs
In 2000 was Fijke de trotse winnares van de Toon Hommel prijs
Haar afstudeeronderzoek bevatte een onderwijsmethode, die zij zelf
ontwikkelde, voor kinderen in het speciaal onderwijs.

De jury was zeer onder de indruk
van de kwaliteit van haar
eindscriptie: "Maatwerk, waarbij de
breedte van het eindproduct niet
ten koste van de diepgang gaat.”

Grootste Prijs
Maar de allergrootste prijs, is haar ware liefde Hans. Daarnaast haalt
Fijke heel veel energie en geluk uit het helpen van anderen.
"Het gaat er om dat je er alles aan doet om je klant zo goed mogelijk te
helpen. Met sprongen vooruit'"

Wil jij ook meer rust, ruimte en
genieten? En een business runnen
die past bij wie je bent?
Plan een Exclusievere call in met
Fijke.
Info@fijkewillemse.com
www.fijkewillemse.com

