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Zelf heb ik de kracht van het lichaam, van beweging en expressie, ervaren als student dans aan het conservatorium. 

Later studeerde ik arbeid & organisatie psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en deed ik ervaring op 

in human resources en managementfuncties. Ik heb intensieve coaching- en trainingsopleidingen gevolgd en ben 

internationaal gecertificeerd coach en gekwalificeerd trainer in psychometrische methodieken.

Nu komen al die elementen bij elkaar en werk ik met veel plezier in hele diverse werkomgevingen en culturen over 

de hele wereld. Het biedt mij steeds een nieuw perspectief om iemands vizier te verscherpen. Ik word omschreven 

als sensitief, verbindend, enthousiast, betrokken en daadkrachtig. Respect en integriteit zijn daarbij leidend en 

soms betekent dat in alle openheid de ander confronteren om tot nieuwe inzichten te komen. Echter, altijd vanuit de 

gedachte dat het van meerwaarde is voor persoonlijke en professionele groei.

L I C E N T I E S  &  C E R T I F I C E R I N G E N

• Purposeful Leadership Learning Series Facilitation, Purposeful Leadership Company (Capetown SA)

• Developmental Coaching, Coaches Rising (Amsterdam. NL)

• Embodied Leadership & Transformational Coaching, Coaches Rising (Amsterdam, NL)

• CPCC - Certified Professional Co-Active Coach , Coaches Training Institute (San Rafael, US)

• Cognitive Behavioural Therapy & Training, Centre for Stress Management  (London, UK)

• Firo B - Fundamental Interpersonal Relations Orientation Instrument, OPP (Oxford, UK) 

• TKI - Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, OPP (Oxford, UK)

• MBTI Step I and II - Myers Briggs Type Indicator, OPP (Oxford, UK)

Aansluiten bij iemands unieke benadering en talenten, dichtbij de cultuur van de organisatie, is een rode draad in 

mijn werk. Altijd gedreven vanuit kwaliteiten van mensen en gericht op betekenisvolle en duurzame verbindingen.  

Bij leiderschap en leidinggeven gaat het om méér dan ervaring en kennis. Embodied Leadership heeft daarbij mijn 

bijzondere interesse. Juist lichaamshouding en de signalen die je lijf je geeft, bieden zoveel aanknopingspunten voor 

versterking van je leiderschap. Wat iemand vertelt vergeet je vaak, maar hoe je je voelt en wat je ervaart draag je altijd 

met je mee. Door daar meer bij stil te staan, ben je je bewuster van wat er speelt, herken je wat er nodig is en kun je 

steviger de regie nemen en je volledige potentieel benutten.


