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Introductie 
Ontwikkeling en bevrijding zijn belangrijke drijfveren die als een rode draad door mijn 
werk- en levenspad lopen. Of het nu mijzelf, een individuele cliënt, een paar of een team 
betreft. Bevrijding door ongewenste patronen te leren doorbreken. Ontwikkeling om tot 
volledige ontplooiing te komen. In mijn mensvisie zijn autonomie en respect belangrijke 
waarden. Met deze waarden als uitgangspunten geef ik ruimte en verantwoordelijkheid 
waar het kan, zorg en ondersteuning waar nodig. Betrokken, integer en vakkundig leg ik 
de lat hoog. Naar mijzelf en naar anderen. Ik neem geen genoegen met 
symptoombestrijding. Mijn interventies zijn gericht op doorpakken naar die laag waar de 
hefboom zit om veranderingen van binnenuit te laten komen. Dat kost moeite en het 

geeft energie! 
 

Profiel 
Mijn loopbaan is een kleurrijk pad.  Van juridisch via (verander-)management naar  
coach/mediator/procesbegeleider. Globaal te verdelen in drie fasen. In de eerste heb ik 
met name mijn analytisch vermogen versterkt en mijn kennis verder verdiept. In mijn 
management fase heb ik dit goed in kunnen zetten bij het inzichtelijk maken van 
ambities en knelpunten. Voor het daadwerkelijk realiseren van gestelde doelen, bleken 
echter vooral gedrag en communicatie belangrijke factoren te zijn. Mijn eigen geloof in 
wat ik uitdroeg en mijn enthousiasme, leidden tot groei en vooruit bewegen. Vanuit deze 
ervaringen, ben ik mij gaan toeleggen op gedrag en communicatie. Hierin heb ik mij 
gespecialiseerd. Ik heb daartoe een breed palet aan opleidingen en trainingen gevolgd, 
zoals  NLP, Psycho-/hypnotherapie, mediation en coaching, post HBO opleiding tot 
trainer, transactionele analyse, coachopleiding “verdieping tot de kern”, systemisch 
coachen, overdracht en tegenoverdracht, teamflow, stembevrijding. 
 

Ervaring als zelfstandig coach 
2003-heden:  
Werk ik vanuit mijn praktijk als (relatie) coach/therapeut, als 
teamcoach/procesbegeleider, als mediator en als trainer (m.n. op het gebied van 
communicatie).   
Naast opdrachten van particulieren, krijg ik opdrachten vanuit gemeenten, de zorg en 

onderwijs o.a. op het gebied van (management) coaching, mediation, teamcoaching, 
workshops en trainingen communicatie, intervisie en procesbegeleiding. 
 

Overige werkervaring  
1990-2004:  
Afdelingshoofd BMO (bestuurs- en managementondersteuning), gemeente Anna 
Paulowna. In een gemeente in ontwikkeling, als hoofd P&O het MT geadviseerd en aan 

eigen afdeling (20 medewerkers) leidinggegeven. 
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Senior consultant, Bureau Zuidema. Externe klanten gecoached, trainingen communicatie 
gegeven en (verander)processen begeleid, waaronder intervisie bijeenkomsten. 
 
Adjunct Directeur en trainer/coach, De Compagnie (detachering  ICT project managers). 
Theoretische kennis over lerende organisaties in de praktijk gebracht als rechterhand van 
de directeur/eigenaar. Zowel de interne projectmanagers, als de externe bij klanten: 

individueel gecoached, intervisie geïntroduceerd en begeleid en trainingen communicatie 
gegeven. 
 
Afdelingshoofd Facilitair Bedrijf, Provincie N-H. Vijf facilitaire diensten samengevoegd tot 
één Facilitair Bedrijf (220 medewerkers). Resultaten o.a.: van aanbod- naar vraag 
gestuurd werken, van vijf culturen naar één, van 220 naar 200 formatieplaatsen, van 
onzichtbaar naar zichtbaar, van klagen naar trots zijn.  
 

Manager Internal Support, Fokker Aircraft BV. Vijftien medewerkers van zeer 
uiteenlopende niveaus en functies, bestaand en nieuw, jong en oud, samengevoegd in 
een nieuwe staf-unit. Resulterend in een vruchtbare samenwerking, zowel onderling als 
met de primaire afdelingen (interne klanten). 
 
1986-1990:  
Juridisch medewerkster, Ministerie van Justitie. 
Parketsecretaris, Arrondissementsparket Amsterdam. 
 
 

Opleidingen 
 Gymnasium; Stedelijk Gymnasium Haarlem;1978 
 Doctoraal Nederlands Recht; UvA; 1986 
 Postdoctorale masteropleiding  “Master of Learning and Development” (MLD); 

TIAS;2000 
 NLP practitioner; 2001 
 1e en 2e jaar van 3 jarige beroepsopleiding psycho/hypnotherapie; 2003  
 Opleiding tot mediator; BGL&Partners;2003 
 Post HBO opleiding tot trainer; BGL&Partners; 2006 
 Transactionele Analyse; Weisfelt & Partners;2011 
 Coach opleiding “Verdieping tot de kern”; Weisfelt & Partners; 2012 
 Opleiding tot stembevrijder; Academie voor stembevrijding; 2015 

 

TRAININGEN: 
 First Certificate Cambridge; Amsterdam; 1991  
 Time management; NIVE; 1992 
 Management training (Young Executives Programme); de Baak; 1993 
 Presentatietechniek; Bureau Liedweijde; 1995 
 Persoonlijke effectiviteitstraining (ik en de anderen); de Baak; 1996 

 Inzicht in adviseren; bureau Zuidema; 2001 
 Sociaal Panorama Consulente; Lucas Derks; 2004 
 Teamflow; BGL & Partners; 2006 
 Systemisch Coachen; Van Kempen Impuls; 2007 
 Nestgeuren; Weisfelt & Partners; 2011 
 Lichaamsdiagnostiek; Weisfelt & Partners; 2011 
 Regressiewerk; Weisfelt & Partners; 2012 

 Overdracht en Tegenoverdracht; Weisfelt & Partners; 2013 

 


