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Mijn werk is: het beste uit mensen halen. Samen zoeken naar antwoorden, die 
vaak al aanwezig zijn. De antwoorden staan klaar om gezien, gehoord, gevoeld 
en opgepakt te worden. Ik zoek mee door vragen te stellen, door visualisaties, 
NLP oefeningen, boswandelingen, non-verbale oefeningen. Door de gesprekken 
die we voeren komt een bewustwordingsproces op gang, waardoor duidelijk 
wordt dat er iets te kiezen valt in het leven, en zeker ook in de loopbaan. Als 
loopbaancoach help ik mensen om werkelijk iets te doen met de keuzes die 
voorliggen en, als dat gewenst is, concrete stappen te ondernemen tot 
verandering. We staan stil bij het verloop van de loopbaan, en bij wensen en 
verlangens voor de toekomst. We toetsen deze wensen aan de actuele situatie 
van de arbeidsmarkt en kunnen vaststellen of plannen en gedachten realistisch 
zijn. De uitkomst is hernieuwde energie, plezier en voldoening in de huidige 
functie of de stap naar iets nieuws.

Ik heb de afgelopen 30 jaar onafgebroken gewerkt met mensen. Ik heb 
verschillende opleidingen afgerond en ben gecertificeerd loopbaancoach. 
Momenteel volg ik een opleiding systemisch werken en familieopstellingen. Ik 
heb als maatschappelijk werker, leidinggevende en loopbaancoach gesprekken 
gevoerd over zingeving, werk, loopbaan, relaties, durven doen en 
(zelf)vertrouwen.  Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wat mensen beweegt, of 
wat mensen juist níet beweegt. Ik stel vragen, en vraag dóór tot we bij de kern 
van de zaak zijn. Ik geloof dat mensen niet wezenlijk hoeven te veranderen om 
hun situatie te veranderen. Mijn rol is het naar de oppervlakte halen van wensen, 
keuzes, kwaliteiten en mogelijkheden die mensen in zich hebben.

“Jij bent als het gist in mijn brood, jij zorgt dat er iets gebeurt van binnen, dat het  
gaat rijzen” 
(citaat van kandidaat)

“Jouw betrokkenheid is echt onderscheidend” (citaat van kandidaat)“

“Wat jij doet is van diepgaande eenvoud”  citaat van kandidaat.

     


