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Om Desirée  
Allt ledarskap startar i dig själv, för att leda andra behöver du 
kunna leda dig själv. 
 
”Det är inte den starkaste av arterna som överlever, inte heller 
den mest intelligenta som överlever. Det är den som är mest 
anpassningsbar för förändring.” Charles Darwin (1809- 1882). 
 
Citatet är i allra högsta grad fortfarande aktuellt och därmed ett 
levande sådant. Vi behöver alla ha förhållningssätt genom de 
förändringsprocesser vi antingen förväntas, leda, förespråka 
eller vara en del i.  
 
Idag står vi inför en stor förändring i ledarskapet genom ”Y 
generationen” som gör sitt intågande i organisationer och 
näringsliv. Hur ska vi förhålla oss till det? Har ni det ledarskap 
som krävs för detta och för framtiden? 

 
 Mina färdigheter: 

ICF Diplomerad Coach, PCC nivå  
Diplomerad Marknadsekonom (DIHM Examen) 
Studerat Projektledning/styrning samt Ledarskap och organisation 
 

 Mina erfarenheter: 
Driver Allard Coaching & Consulting AB sedan 2008. Varit partner till ledarskaparna i 5 år och drivit 
Öresundkontoret. 

 
 Arbetar med ledarutveckling, på olika nivåer mestadels med ledningsgrupper och styrelser. Mentor 

och bollplank på ledningsnivå åt individuella chefer. Executive coaching för chefer och ledare samt 
identifierade upcoming talanger. Även arbetat med medarbetarskap, vilket är viktigt. Det börjar uppe 
hos ägare/styrelse men behöver få leva ut i hela organisationen för att det ska få de acceleration som 
förväntas. Jag arbetar med utveckling, förändring i ett framåtgående rörelse som ger resultat. 

 Exempel på kunder: 
Hertz Biluthyrning, IHM Business School, PostNord, Backa Läkarhusgruppen, Södra, ISS Facility Service, 
NSVA, NSR, PwC, Posten Logistik AB, Klippans Kommun, Academedia mfl. 

 
Profil: 
Familj: Holländsk Man och en dotter på 8 år, 3 bonusbarn i åldrarna 20-30. Tidvis är vi många hemma. 
Ålder: Född 1965 
Bor: Helsingborg 
Bakgrund: Född i Skåne, bott utomlands dels under uppväxtåren och dels i vuxenlivet. Talar flera språk. 
Bästa egenskap: Nyfiken på livet 
Livsprincip: Vara närvarande, jag är där jag är. 
Kuriosa: styrelseledamot i Campus Helsingborg Vänner ,Lunds Universitet samt styrelseordförande i 
Marknadsföreningen i Helsingborgregionen. 


