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Basis
In 1954 ben ik geboren als derde en jongste kind in een warm gezin. Twee bijzondere zaken uit mijn
jeugd hebben grote invloed gehad op wie ik ben en wat mij drijft in het leven. Doordat ik met een
zichtbare fysieke beperking ben geboren kreeg ik al vroeg te maken met de verschillende beleving
van ‘gewoon’. Mede door de wijze reactie van mijn ouders begreep ik als peuter dat iemand die zei
‘jij bent anders’, bedoelde: ‘ik schrik’. Aha, ik hoef niets, de ander moet wennen. Ook de verhuizing in
1959 van het protestante Noord Holland naar het ‘Roomse’ Brabant had invloed op mijn
ontwikkeling. Ik ging naar de katholieke mytylschool in de stad, die mij de hele lagereschoolperiode
een hechte relatie bezorgde met Moeder Maria. In de brugklastijd sloot ik aan bij een jongerenclub
van de gereformeerde kerk en verdween Maria naar de achtergrond. De intensiteit van de beleving
dat er méér is dan dit platte leven, is gebleven. Ik heb mijzelf losgekoppeld van één richting. Het
maakt verschil voor mij, dat ik er een paar van binnenuit heb beleefd.
Passie
Zolang ik mij herinner, wil ik iets toevoegen. De wereld mooier kleuren. Geven gaat voor nemen, dat
vind ik nog steeds. Mijn historie van goed kunnen schakelen tussen verschillende werkelijkheden
maakt van dat toevoegen iets heel divers. Op mijn website staat: mensen tot hun recht laten komen,
door datgene wat er al is te erkennen, uit te dagen en in winst om te zetten.
Historie
Aan de universiteit van Leiden studeerde ik sociaal-economische geschiedenis en pedagogiek /
onderwijskunde. In beide gevallen hield de vraag mij bezig wat de ene persoon succesvol maakt en
waarom dat een ander niet lukt. Welke persoonlijke eigenschappen spelen een rol en hoe zit dat met
omstandigheden? Macht was bij geschiedenis mijn favoriete thema en de kracht van kennis bij
onderwijskunde. Met plezier heb ik lesgegeven aan volwassenen in de basiseducatie. Mensen, in de
regel een stuk ouder dan ik en met veel meer levenservaring, nam ik mee in het aangaan van de
uitdaging om nieuwe dingen te leren vanuit vertrouwen dat je het kunt. Na een aantal jaar maakte ik
de overstap naar advisering van mensen met een fysieke beperking naar en in het hoger onderwijs.
Mijn huidige stijl van schakelen tussen zelfbewust dingen voor elkaar krijgen en samen stilstaan bij
verdriet kreeg hier een flinke impuls. Twintig jaar geleden werd ik trainer en coach bij het bureau
waar ik eerder ook mijn coachopleiding volgde. Hier deed ik mijn ervaring op met systemisch werken,

transactionele analyse, constructivisme en NLP. Tot op heden volg ik ook elders jaarlijks workshops,
trainingen en opleidingen in het vakgebied. In 2013 heb ik bij De Baak deelgenomen aan de
masterclasses ‘De organisatie als systeem’ en in 2014 aan de 3daagse cursus omdenken. Zeker nu ik
sinds 2007 mijn eigen bedrijf heb, beschik ik over een breed pakket aan coachbenaderingen. Op dit
moment volg ik de opleiding Verlieskunde bij Centrum voor verborgen verlies.
Stijl
Denken in mogelijkheden, ondernemen en je realiseren dat er altijd ’n keuze is maken van mij een
praktische coach. Door steeds opnieuw centraal te stellen waar het werkelijk om gaat, bied ik
mensen de mogelijkheid om zich ondernemend op te stellen en (weer) keuzes te maken die raken
aan hun waarden, talenten en ambities. Ik leer hen ook om de plek die zij in een systeem hebben,
serieus nemen en van daaruit ‘het spel spelen’. Vooral door de dialoog aan te gaan. Met zichzelf om
hun gedachten te ordenen en met de ander om ieders vissie tot zijn recht te laten komen. De
belemmeringen, tegenslagen en pijn die daar onderdeel van uitmaken, krijgen in elk traject de
aandacht die nodig is.
Studie
1985
1989
1994
1995
2000 2004
2005
2007
2007
2008 -

2013
2014
2015

Economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
Pedagogiek/onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
Basiscoachopleiding systemisch coachen bij Van Veen en Partners.
Vervolg coachopleiding situationeel leiderschap bij Van Veen en Partners.
2004 o.a. kernkwadranten (Kernconsult) transactionele analyse, NLP (Phoenix),
Mediation bij de School voor Coaching.
Transformatieve mediation bij het Mediation Gilde.
Systemisch coachen bij de School voor Coaching.
Waardenmanagement (werken vanuit drijfveren).
2012 o.a. ecologisch leiderschap (Peter Robertson), drijfveren (Spiral Dynamics), teamrollen
(Robert Quinn), Oplossingsgericht coachen (IVCN),
Voice Dialogue (Bureau Ehlich), hartcoherentie (HeartMath).
Masterclasses ‘De organisatie als systeem’ (De Baak, Joep Choy).
3 daagse cursus ‘Omdenken’(Ja-maar organisatie)
Verlieskunde bij Centrum voor verborgen verlies

Werkervaring
1985-1993
1993-1997
1995-2007
Vanaf 2005
Vanaf 2007
Vanaf 2008
Vanaf 2015

lerares LBO, MBO, HAVO/VWO, basiseducatie te Leiden
adviseur bij stichting Handicap & Studie te Utrecht
adviseur/trainer/coach bij Van Veen en Partners te Rosmalen
ook mediator
zelfstandig: Argenta Consult , zakelijk coach samenwerken en communicatie
freelance trainer bij De Baak en bij Van den Broek en Partners
zilverweb als zusterorganisatie van Argenta Consult, dialoogcoach leven en werken
met beperking

