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Hoe ik werk: 
 
Geen gebakken lucht 
 
Als coach en trainer kies ik voor een praktisch 
gerichte, concrete benadering. Sommige mensen 
ervaren mij dan ook als nogal direct. Ik kies voor 
echtheid, zonder gebakken lucht; ik ben altijd op 
zoek naar wat we werkelijk belangrijk vinden en 
hoe we van betekenis kunnen zijn. 
 
Ik heb mijn roots in de kop van NoordHolland. 
Daar geldt: geen grote woorden en doe maar 
gewoon! Dan blijkt dát het moeilijkste: Gewoon en 
Doen. Want wat is gewoon? En wát wil je doen en 
waarom? En hoe voel je je daarbij?" 
  
Diezelfde cultuur is er in het Praktijkonderwijs, een 
onderwijstype waarin ik 24 jaar werkte. Ergens 
over praten kan; het ervaren is effectiever. 

Als nuchtere tuindersdochter vind ik het heel 
goed dat er geld wordt uitgegeven aan training 
en coaching. DAT leidt tot groei. Maar… dan 
moet er wel resultaatgerichtheid zijn. Anders 
kunnen we het geld beter aan iemand geven 
die het harder nodig heeft. 
 
En naast deze directe, confronterende 
benadering is er een zachte, empathische 
kant. Want als we bezig gaan met vragen als: 
‘Wat drijft me? Wat kan ik? Hoe doe ik het? 
Hoe voel ik mij daarbij? Wat wil ik?’, dus tijd 
uittrekken voor (verdieping van) reflectie, komt 
er vaak meer boven dan je op het eerste 
gezicht zou denken.  
 
Je kunt rekenen op mijn volle, volle aandacht. 
Recht vanuit het hart. 



 

 
 

Werkervaring 
1977 – 2000 

Dramadocente / Praktijkonderwijs 
Ik werkte 23 jaar in het PrO. Het langst als dramadocente, en ook als stagebegeleider, coach, coach-
to-the-job en middenkaderlid. Een prachtdoelgroep!  

2002 – 2011 

Afstudeerbegeleider / Fontys Hogescholen 
Ik begeleidde als freelancer in het postHBO docenten, intern- en ambulant begeleiders die een 
Master SEN (Special Educational Needs ) wilden behalen. En ik gaf daar modules over coaching en  

2000 – T/M NU 

Trainer/coach /opleider/Schouten & Nelissen 
In 2000 startte ik als freelancer coach. Dat doe ik nog steeds met veel plezier. N. De Leergang Coach 
en de Opleiding Coachen van Collega’s. Op de site van S&N vind je er info over. Het zijn goeie 
opleidingen! 

2002 – T/M NU 

Trainer/opleider/in het onderwijs/DATcoaching 
 Ik gaf en geef op heel veel scholen in het land workshops over coaching. Voor wie meer verdieping 
wil geef ik ook de zevendaagse opleiding Coach@PrO.   

Om een paar scholen te noemen: IJburgcollege in Amsterdam, PrO College in Wijchen, PrO de 
Baander in Amersfoort, PrO Hans Petrischool in Dordrecht, Praktijkschool in Hulst, PrO Accent in 
Amersfoort, PrO De Schakel in Haarlem, Praktijkschool De Maat in Ommen, Twents Carmel College in 
Oldenzaal, Carmel College Salland in Raalte, Berkenhofcollege Raaimoeren in Breda, de Tender in 
Dieren, De Sprong, De Rijzert in Den Bosch, PrO Het Plein college in Eindhoven, Praktijkschool de 
Dreef in Amsterdam, Fioretti college in Veghel, De Regge-stroom in Zutphen, Symbion School voor 
Praktijkonderwijs in Didam, Praktijkonderwijs in Roermond, PrO Het Hooghuis in Oss, etc. 

2000 – T/M NU 

Coach/DATcoaching 
Coach in zelfmanagement en supervisor van coaches en docenten in Almkerk (Brabant) en Utrecht 
(stad, Oog in Al) 

2014 – T/M NU 

Assessor/NOBCO/EMCC 
Assessor in de EIA-procedure, European Individual Accreditation bij de Europese Beroepsorganisatie. 

 

 



 

 

Opleiding 
 1976-HEDEN 

Breed opgeleid / in willekeurige volgorde: 
 Compassvision Coaching Certification, Integrated Coaching Certification, Leadership Circle 

Profile Certification, Co-active Coaching certified, (CTI = The Coachings Institute, USA. CPCC = 
Certified Personal Co-Active Coach), ORSC bij CRR, Center for Right Relationship  (ORSC = 
Organization & Relationship Systems Coaching), Mindfulness gecertificeerd.  
Mentaliserend Coachen, Voice Dialogue, RET Associate Fellowship Albert Ellis Institute New 
York, RET Advanced, RET Basic, NLP, Internationale assessoren EIA-training NOBCO/EMCC, 
div dramascholing en clowns-nascholing nl. clown als coach, Master SEN Special Educational 
Needs: Stressbestendigheid van docenten mbv RET “Redt juf het beter met RET?”, 
Supervisieopleiding (Fontys hogescholen/OSO), Coaching to the Job (Fontys 
Hogescholen/OSO/CEDgroep), Coaching (Fontys Hogescholen/OSO/CEDgroep),  MVPO (= 
Managementopleiding in het Onderwijs), 1996/97 Speciaal Onderwijs MLK (/Seminarium 
voor Orthopedagogiek/Hogeschool van Utrecht) 1978/1979 

 

Werkwijze als coach 
Aan mijn opleidingenrijtje kun je al een beetje zien hoe ik werk: Co-active, met Voice dialogue, met 
inzet van Mindfulness als dat bij jou past. En/of spelend en ervarend met inzet van de camera, ALS 
dat bij je past.  

Altijd gestoeld op de kompasvisie, zoals ik dat  in het boek  “GOUD” samen met Anje-Marijcke van 
Boxtel heb beschreven. Zie publicaties.  

Naar keuze F2F in de Vlashoeve en in de Theekoepel of (deels) E-coaching. Of telefonisch/ per Skype. 


