Referenties Danny Wilms/Wilms Arbeidsinspiratie
“Ik heb Danny Wilms leren kennen als een enthousiaste projectleider en ondersteuner, die met een
strakke planning ervoor zorgde dat de gewenste doelstellingen en deadlines werden gehaald. Danny
gaat recht op zijn doel af en spreekt zonodig anderen ook op hun verantwoordelijkheden aan. Danny
is inspirerend en charmant en weet anderen te motiveren om op tijd hun deel aan een project te
leveren.”
Bob Koning, Senior advisor Safety and health at work, VNO-NCW
“Ik ken Danny sinds 2009 als coördinator, namens de sociale partners, van het Arbo-project binnen
de Grafimedia branche. Danny is enthousiast, betrokken maar ook kritisch. Hij gaat wanneer nodig de
confrontatie aan om de projectdoelen te bereiken. Maar op een zodanige wijze dat alle partners
maximaal betrokken blijven. Zijn vermogen om te relativeren is daarbij een voordeel. Ik vind Danny
uitermate geschikt om complexe projecten in het bedrijfsleven waarbij de overheid en werkgevers en
werknemers betrokken zijn, uit te voeren.”
Frank den Hartog, Directeur Dienstencentrum
Danny Wilms was van 1 april 2008 tot 1 januari 2009 manager van de stichting Training en Scholing
van het NIP, de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Als manager was Danny
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het aanbod en voor de realisering er van, inclusief
budgetverantwoordelijkheid. Bij zijn indiensttreding in april 2008 is vanuit het Algemeen Bestuur van
het NIP aangegeven dat in 2008 duidelijkheid zou moeten bestaan omtrent de winstgevendheid van
de stichting T&S, zulks na een aanloopfase van twee jaar waarin de verliesgevendheid van de
stichting werd geaccepteerd en was ingecalculeerd.
Danny Wilms heeft met kracht de lopende zaken ter hand genomen en is gestart met nieuwe
initiatieven. Anderzijds heeft hij een risico-inventarisatie gemaakt van de marktpositie van de
stichting T&S. In het najaar van 2008 heeft hij het bestuur van de stichting T&S kunnen overtuigen
van zijn bevindingen dat de stichting door de huidige aard en vooral de huidige omvang geen
winstgevende speler op de al druk bezette markt van trainingen en opleidingen zou kunnen worden.
Gelet op de eis van het NIP-bestuur om geen verdere aanloopverliezen meer te maken, heeft hij
beëindiging van de activiteiten voorgesteld en overdracht van de lopende activiteiten aan een
andere opleidingsinstelling. Aldus is toen besloten. Het siert Danny dat hij de moed heeft gehad om
met voorbijgaan aan zijn eigenbelang het bestuur op deze wijze te adviseren en de zaken goed af te
handelen. Het ligt in de lijn met zijn karakter als "recht door zee" en "no nonsense"-man die
beslissingen durft te nemen, ook al zijn ze niet aangenaam.”
Rein Baneke, CEO Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
“Ik ken Danny als een gedreven adviseur, die weet waar hij het over heeft. Hij is sterk in het
motiveren van mensen, neemt ze mee, maar laat ze ook op tijd weer los. Met zijn brede ervaring
weet hij wat er in de markt speelt en helpt hij bedrijven en mensen op weg.”
Ron Vonk, Manager kennis en adviescentrum Gezond Transport
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