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Samenvatting
Ik ben coach, trainer en eigenaar van Bureau YOP. In mijn werk begeleid ik professionals in hun
persoonlijk leiderschap, zodat ze meer regie over hun leven en werk kunnen nemen. Ik ben
nieuwsgierig naar wat mensen raakt en organisaties beweegt. Ik word enthousiast als mensen
ontdekken wie ze in essentie zijn, wat ze drijft, waar ze goed in zijn en wat ze echt willen. En dit
vervolgens ook weten in te zetten in hun professionele leven. Als ik daar een bijdrage aan kan
leveren, hoe klein of groot ook, dan ga ik weer stralen!
Woorden die mij als mens en professional typeren: doortastend, nieuwsgierig, enthousiast,
verbindend en creatief.

Stijl
●
●
●
●
●
●

Doortastend: kritisch zijn in de vraagstelling, over een scherp observatievermogen beschikken en
snel de kern weten te vinden.
Vertrouwen: werken vanuit een open, kwetsbare en niet-oordelende houding.
Werken met het hier & nu: bespreekbaar maken wat er in het hier en nu gebeurt tussen mensen
en in mensen.
Enthousiasme: met hulp van een energieke uitstraling mensen op een natuurlijke en
opbouwende manier in hun kracht zetten.
Verbindend: gericht op het verbinden van business en bewustzijn en het verbinden van mensen
met zichzelf en met elkaar.
Creatief: gebruikmaken van nieuwe en creatieve werkvormen die aansluiten bij de deelnemer.

Expertise
● Begeleiden van professionals in persoonlijk leiderschap in dienstverlenende organisaties;
● Ontwikkelen en begeleiden van persoonlijk leiderschapsprogramma’s;
● Ontwikkelen en begeleiden van management en development programma’s;

Werkervaring
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●
●
●
●
●
●
●
●

2016 – heden
2014 – 2016
2011 – 2013
2010 – 2011
2009 – 2010
2008 – 2009
2005 – 2008
2004 – 2005

Eigenaar van Bureau YOP, persoonlijk leiderschap voor professionals
Eigenaar van Bureau Schitterend, coaching/training van young professionals
Organisatiecoach, Twee of meer BV
Trainer, Spijkman Training & Organisatieadvies
Teammanager Centrale Klachtafhandeling, ING Retail
Programmamanager, ING International Graduate Programme
(International) Recruiter ING Talent Programme, ING
Management trainee, ING

Opleidingen
●
●
●
●
●
●

ITIP opleiding, Energetische opleiding, 2020 - heden
ITIP opleiding, Instrument voor hulp, 2018 – 2020
Ondernemersprogramma Zakelijk Succes, 2014
Transactionele analyse, 101 opleiding, 2013
Systemisch werken, Bert Hellinger Instituut, 2012
Vierjarige opleiding tot psycholoog/counselor - SPSO, Academie voor Integrale
Menswetenschappen 2006 – 2011, Cumlaude afgestudeerd op dertigersproblematiek.
● Leiderschapsprogramma - Starting Manager, De Baak 2010
● Human Resource Management – Universiteit Maastricht 1998 - 2004

Certificering
● ITIP gecertificeerd coach (2019)
● Certificatietraining RealDrives test, 2015
● Persoonlijke Profiel Analyse PPA (DISC), Thomas International, 2013

Interesses
●
●
●
●
●

Sport: hardlopen, mountainbiken en wielrennen
Muziek: keyboard spelen
Mensen: psychologie, filosofie, spiritualiteit en sociologie
Natuur: in de natuur wandelen en fietsen
Mijn gezin: samen spelen en genieten
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