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Mijn kerntalent is…    

het realiseren van doelen gemakkelijker maken, om zo simpel en soepel bezig te kunnen 

zijn met waar het in essentie om gaat.  

 

Ik geloof… 

in eigen kracht en op eigen benen staan, dat professionele groei en persoonlijke groei 

samen gaan, in samen-werken en samen groeien, in meer dan halfvolle glazen, in ‘zo-

binnen-zo-buiten’, in proactiviteit, dat het einde in het begin verscholen is, dat kwaliteit het 

verschil maakt. 

 

Ik ben op m’n best… 

in opdrachten waar in korte tijd veel heeft te gebeuren, als de juiste balans tussen rust  

en tempo gevonden mag worden, als er veel belangen zijn, als ik estafettestokjes verbindt, 

wanneer ik met afstand ‘hoor, kijk en voel’ om dan de kern te pakken, in co-creëren, als  

ik werk met mensen die het beste voor hun organisatie, zichzelf én de ander willen. 

 

Ik houd van… 

een blauwe zee met rollende golven, de mochito op het strand met mijn lief, de zangstem 

van mijn dochter, een gevulde keukentafel, Stratos-rood, onze bonte patchwork-family, 

Jamie’s 30 minuten recepten waardoor ik durf te geloven dat ik wel kan koken, wakker 

worden onder de douche, de klank van kinderstemmen door de telefoon. 

 

Korte Bio 

Ik startte mijn loopbaan bij Heijmans waar ik vanuit veel invalshoeken naar ‘steeds beter 

worden’ leerde kijken. Het P&O-vak kreeg ik in 7 mooie jaren bij Bavaria mee en vervolgens 

bij Gemco, evenals een toenemende fascinatie voor ontwikkeling van mens en organisatie. 

De liefde voor het familiebedrijf is altijd gebleven.  

Vanaf 2001 sta ik op eigen benen, elk project en elke reorganisatie of verandering die  

ik mag begeleiden leert me nieuwe contexten, combinaties en toepassingen. Coaching en 

training, HR, systeemdenken, Human Perfomance Technology, NLP, business development 

en finance: het is die volle breedte die me heeft gevormd tot wie ik nu ben en wat ik doe. 

 


