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Samenvatting
Ik ben coach, trainer en eigenaar van Bureau YOP. Ik laat mensen en organisaties groeien door
talentontwikkeling te verbinden met organisatieontwikkeling.
Ik ben gek op beweging. In een dynamische omgeving ben ik op mijn best. Ik houd ervan om anderen
te motiveren en te enthousiasmeren. Ik kan goed schakelen tussen verschillende mensen. Ik ben een
sfeermaker en ik breng positieve energie. Lachen is voor mij hetzelfde als ademhalen. Ik vind het
mooi om YOung Professionals (YOP) te begeleiden bij het ontdekken van hun talent.
Mijn professionele missie is dan ook het vergroten van het werkgeluk van Young Professionals,
waardoor Young Professionals kunnen excelleren en organisaties zich duurzaam ontwikkelen.

Woorden die mij als mens en professional typeren: energiek, afstemmend, enthousiast,
vertrouwenwekkend en humorvol.

Stijl






Energiek: met een positieve drive de deelnemers in beweging brengen.
Afstemmend: doen wat nodig is, afhankelijk wat de situatie vraagt.
Enthousiasme: deelnemers stimuleren zich te ontwikkelen in een waarderende leeromgeving
waar talent voorop staat.
Vertrouwenwekkend: door zonder oordeel naar mensen te kijken en te luisteren, snel een veilige
omgeving te creëren.
Humorvol: lachen en diepgang gaan voor mij hand in hand.

Expertise





Coachen en trainen van Young Professionals (25 – 35 jaar);
Ontwikkelen en begeleiden van Trainee- en Talentontwikkel-programma’s;
Ontwikkelen en begeleiden van Management en Development programma’s;
Spreken over Young Professional thema’s voor Young Professional netwerken en organisaties;
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Werkervaring






2016 – heden
2009 – 2016
2008 – 2009
2006 – 2008
2006 – 2006

Eigenaar van Bureau YOP, talentontwikkeling voor Young Professionals
Trainer, coach en projectleider Spijkman Training & Organisatieadvies
Jurist bij Sara Lee
Stewardess KLM
Consultant bij Vitae (Werving-&Selectiebureau)

Opleidingen








De essentie van leiderschap, Remco Claassen, 2016
Opleiding Lean Greenbelt, Cardiff University, 2016
De Coachopleiding, School voor Coaching, 2014
De vakopleiding Train de trainer, de Galan school voor training, 2013
Sportinstructeur, 2003-2004
Stewardessopleiding KLM, 2001
Rechten (Nederlands Recht) – Universiteit Utrecht, 1998 - 2005

Certificering
 Persoonlijke Profiel Analyse PPA (DISC), Thomas International

Interesses





Sport: hardlopen, wielrennen, en andere sporten.
Mensen: ik vind het mooi om met mensen echt in gesprek te zijn.
Eten: thuis of lekker buiten de deur dineren.
Reizen: heerlijk het ontmoeten van verschillende culturen.
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