
 

Profiel 
Als coach ben ik open, energiek en ondernemend. Ik ben sterk in het vertalen van de strategie en 
visie naar de werkvloer. Nieuwsgierig en organisatiesensitief. Een alchemist die plezier ervaart in 
het ontwikkelen en begeleiden van mensen, die kennis over kan dragen en dit combineert met 
ervaringsgericht werken. Ik denk en beslis graag mee over hoe het ook anders kan op het gebied 
van organisatie, samenwerken en cultuur. Een proactief en deskundig sparringpartner. Ik verbind, 
krijg mensen mee in nieuwe ontwikkelingen en heb een fris kritische blik die gericht is op de 
toekomst. 
 
Ambitie 
Ik professionaliseer, ontwikkel, verbeter, herstel en verbind professionals, teams en management 
zodat een organisatie zijn doelen kan bereiken. 
 
Projectcoördinatie  
Mijn rol zie ik meer als regisseur van een project. Een motivator die mensen vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en ruimte geeft in hun werk. Organiseren en overzicht houden zit in mijn 
bloed. Ik heb bij uitstek gevoel voor de onderstroom en dring snel door tot de kern. Analytisch sterk 
en kan dit goed omzetten naar een pragmatische aanpak. Ik durf anders te kijken en stimuleer om 
goede ideeën te omarmen. Ik breng balans aan tussen grote lijnen en details. Het is een uitdaging 
om projecten binnen de afgesproken wensen t.a.v. kwaliteit, professionaliteit, planning en budget. 
 

• Mede bepalen van visie, strategie en beleid 

• Projectmanagement 

• Vaststellen van doelen/ KPI’s 

• Sparringpartner directie, MT en medewerkers 

• Budgetverantwoordelijk en kwaliteitsborging 

• Initiëren, uitbouwen en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties in- en/of extern 

Training en coaching  
Als trainer voor een groep sta ik direct ‘aan’. Ik sprankel en geef energie. Ik draag bij aan de 
psychologische veiligheid, dit is voor mij een belangrijke basis. Ik heb oog voor het ongeziene. 
Weerstand en conflicten zie ik als groeikansen. Sfeer bepaald de kracht. Ik kan goed luisteren en 
waarborg kwaliteit. Door mijn didactische vaardigheden kan ik met impact kennis overdragen. 
Helder en transparant in mijn communicatie. 
 
• Ontwikkelen en geven van trainingen en workshops 

• Individuele coaching 

• Relatie coaching  

• Leiden van gespreksgroepen, spreker, dagvoorzitter o.a. over rouw, trauma 
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Teamontwikkeling en Advies 
Kundig en professioneel geef ik liefdevolle bedding in groepen. Compassie en mildheid combineer 
ik met geïntegreerde, belichaamde levenswijsheid en humor. Ik ben van aandacht, relativeren en 
beweging veroorzaken om inzicht en bewustwording te creëren. Gericht op ontwikkeling en het 
bevorderen van deskundigheid. Ik investeer in kennis, relaties en netwerken. Betrouwbaar en 
integer in contact. 

 

• Teamcoaching 

• Persoonlijk leiderschap 

• Cultuurontwikkeling- en verandering 

• Inventarisatie behoefte/ organisatie analyse 

Competenties en persoonlijke pijlers 
analytisch | autonomie | empathisch | verbindend | reflectief | heelheid | innovatief | organiseren 
kennisoverdrager | communicatief sterk | humor en veerkracht | zingeving | zorgzaam leiderschap 

Therapie Trauma en Herstel 
Ik beschik over diepgaande kennis en vaardigheden m.b.t. relatietherapie, EMDR, Brainspotting, 
trauma in organisatie en complexe rouw. 

Opmerkelijke prestaties 
• Mijn artikel in de “Vuurvogel’ To be or not to be, de voortdurende wedergeboorte van een 

mens. https://www.phoenixopleidingen.nl/publicaties/vuurvogel/vuurvogel-30/12/ 
• In 2001 kleine woonvorm Stay@home kids opgericht waar ik manager ben geweest en een 

lotgenotengroep heb opgericht voor ouders met gehandicapten kinderen. 
• Bijdrage aan het boek “Zwartboek Schoot vol Tranen” Nederlandse adoptiegeschiedenis en het 

boek “Mijn beschermende brein”. 
• Ik heb een koetsiersbewijs en vaarbewijs behaald. 
• Ik heb in het verleden een wereldreis gemaakt in 1 jaar. 
• Met regelmaat ben ik spreker, dagvoorzitter, congresworkshopleider over o.a. verslaving, en 

psychische problemen, verwaarlozing in het opgroeiende gezin o.a. op het Congres van 
Euregionaal KOPP/KVO.  

 

Werkervaring 
2012 - heden  Bureau HartVerstand  Eigenaar/ Trainer/ Coach/ Therapeut 
2001 - 2019  Stay@home kids  Manager Woonvorm gehandicapte kinderen 
2019   Soul Institute Opleiding  Docent Trauma 
2017   Rino    Co-trainer Opvang en nazorg na trauma 
2016   Jeugdzorg Akademie  Spreker op symposium Psychiatrie 
 
Nevenactiviteit Ethiekgroep Juist en anders Juist 

Panellid bij Symposium Akademie Jeugdzorg 

Opleidingen  
2010 - 2013  Post HBO Professionele Communicatie, TA en NLP, systemisch werken 
2017 - 2019  Coachen tot de kern Weisfelt werken met liefdesenergie 
1990 -1991  MBO Secretaresse  



 
 
Trainingen         Trauma en rouw   

• Trauma masterseries, shame course Bessel van der Kolk 
• Trauma Opleiding, in wezen ben je heel gebleven 
• Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) 

Signalering, screening en eerste stabilisatiebegeleiding CELEVT 
• Identiteitgerichte psychotraumatheorie en -therapie 
• EMDR en Brainspotting 
• Rouwvrouw 

    

Coachen en Therapie   
• Neuroaffectieve ontwikkelingspsychologie 
• Coachen in de zelforganisatie, trauma in organisaties 
• Verlies in beeld, coachen met duplo 
• Persoonlijk en waardengedreven leiderschap 
• Karakterstructuren, Maskermaker 
• Geweldloze communicatie 
• Contextuele hulpverlening 
• Diagnostiek als venster DSM V 
• Virtual Dreamstories & Supervision 
• Coachen zonder opstellingen 
• Constellations with Heath and Ilness 
• Coachen met creatieve vormen oa. Verhalen, beeldend, stem 
• Train de trainer 
• Talentenspel 

 
Opdrachtgevers o.a. 
  
 Jeugdbbescherming Akademie | GGZ | AMC | VUmc | Politie | Nintendo 
  Euregionaal Congresburo | Gemeente Amsterdam | Accenture  
  
Over mijzelf In mijn vrije tijd spreek ik graag met vrienden af. Samen bourgondisch 

genieten. Ik wandel en dans graag. Geïnteresseerd in filosofie en 
psychologie. Ik ben moeder van een bijzondere tweeling. 

  
 
 
   
 
 
 
 
  


