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Persoonlijke gegevens 

Telefoon:   06 – 50258727 
E-mail:   ` rosalie@bureauyop.nl  
Website:  www.bureauyop.nl 
Geboortedatum:  27-04-1980 
Adres:   Huizerweg 54, Bussum 
Burgerlijke staat:  Getrouwd 

Moeder van drie kinderen  
              (2011, 2012, 2015) 

Samenva1ng 

Ik ben coach, begeleider en eigenaar van Bureau YOP. Mijn drijfveer is om de ware essen_e bij 
mensen naar boven te halen en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Dit doe ik door met respect en 
zonder oordeel echt en oprecht naar mensen te luisteren en zuiver terug te geven wat ik ervaar. Ik 
vind het belangrijk dat ik mezelf ben en dat de mensen die ik begeleid en coach ook zichzelf mogen 
en kunnen zijn. Dit is wat mij betrea voorwaarde om persoonlijk en professioneel te groeien. Mijn 
professionele missie is het naar boven halen van het volledige poten_eel van professionals door het 
ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, zodat zij zelbewuster een betekenisvolle bijdrage leveren 
aan zichzelf, hun werkomgeving en de wereld om hen heen. 

Woorden die mij als mens en professional typeren: energiek, betrokken, vertrouwenwekkend, 
fijngevoelig.  

S2jl 

• Energiek: met een posi_eve drive de deelnemers in beweging brengen. 

• Betrokken: deelnemers s_muleren 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.  

• Fijngevoelig: afstemmen en doen wat nodig is, aeankelijk wat de situa_e vraagt. 

Exper2se 

• Coachen en begeleiden van (Professionals)  
• Ontwikkelen en begeleiden van Trainee- en Talentontwikkel-programma’s; 
• Ontwikkelen en begeleiden van Management en Development programma’s; 

Werkervaring 

• 2016 – heden   Eigenaar van Bureau YOP, talentontwikkeling voor Professionals 
• 2016 – heden            Begeleider en coach voor Professionals 
• 2009 – 2016  Trainer, coach en projectleider Spijkman Training & Organisa_eadvies   
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• 2008 – 2009  Jurist bij Sara Lee  
• 2006 – 2008  Stewardess KLM 
• 2006 – 2006  Consultant bij Vitae (Werving-&Selec_ebureau) 

Opleidingen 

• ITIP opleiding (Energe_sche opleiding), 2020-2022. 
• ITIP opleiding (Instrument voor hulp), 2018-2020. 
• De essen_e 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 
• Spor_nstructeur, 2003-2004 
• Stewardessopleiding KLM, 2001 
• Rechten (Nederlands Recht) – Universiteit Utrecht, 1998 - 2005 

Cer2ficering 

• Persoonlijke Profiel Analyse PPA (DISC), Thomas Interna_onal 

Interesses 

• Sport: hockey, hardlopen, wielrennen en mountainbiken en andere sporten. 
• Mensen: ik vind het mooi om mensen te ontmoeten. 
• Eten: thuis of lekker buiten de deur dineren. 
• Reizen: heerlijk het proeven van verschillende culturen. 
• Natuur: Bossen, bergen en op het water.
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