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Mijn kerntalent is…    

mensen faciliteren en inspireren om vanuit hun persoonlijke kracht en leiderschap  

het verschil te maken in hun omgeving en daarbuiten.  

 

Ik geloof… 

dat  één mens het verschil kan maken in de wereld, dat wanneer je vanuit persoonlijke 

kracht en leiderschap het verschil maakt je meewerkt aan een betere wereld zowel in  

je directe omgeving als in het grotere geheel, dat we als mens alles allang in ons hebben  

en dat het de bedoeling is dat we het gaan hervinden.  

 

Ik ben op m’n best… 

met cliënten die bereid zijn om naar zichzelf te kijken, zichzelf willen leren kennen,  

die in mildheid durven te helen wat er te helen is en die graag hun persoonlijke  

‘kracht’ willen hervinden.  

 

Ik houd van… 

‘samen’, dat is het sleutelwoord in bijna alles waar ik van houd, mijn man en 4 kinderen,  

als jongste van 8 van mijn grote familie, het aangename gezelschap van vrienden, een 

inspirerend gesprek, lekker eten en een goed glas wijn, de maan en de sterren, mijn  

‘werk’ en dynamiek, de Egyptische woestijn en een goed boek, goede film en lekker 

sporten. 

 

Korte Bio 

In verschillende organisaties leerde ik het vak van Human Resources, zowel in vaste banen 

als in interim-functies. Na 9 jaar met mijn partner een handelsonderneming te hebben 

geleid ben ik mij in 1999 gaan verdiepen in het thema ‘persoonlijk leiderschap’, dat doe  

ik nog steeds en voortdurend. Sinds 2002 train ik mensen (in organisaties) in leiderschap 

met mijn eigen bureau The Leadership Factory. In 2006 heb ik daarnaast JBL trainingen 

opgericht waarin we mensen trainen en opleiden in NLP en Systemisch Werken. In mijn 

werk als Stratos Coach komen zowel mijn ervaring in mijn HR rol als in het leiden van  

mijn eigen bedrijven erg van pas bij het mogen begeleiden van mensen in het vanuit 

persoonlijke kracht en leiderschap maken van het verschil. 


