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Mijn kerntalent is…    

mensen hun eigen kracht, inspiratie en energiebronnen te laten (her) ont-dekken. Om van 

daaruit de regie over hun eigen (werkende) leven te nemen waarmee hun handelen weer 

betekenis-vol en effectief wordt. 

 

Ik geloof… 

in dromen-denken-durven-doen, in ziel en zaligheid in plaats van in willens en wetens,  dat 

aandacht voor hoofd-hart-hande(le)n balans brengt, in het zelf helend vermogen van 

mensen, dat elke dag nieuwe kansen biedt om te leren, dat een mens kan groeien door iets 

wat was buitengesloten weer in te sluiten, dat kracht groeit door kwetsbaarheid toe te 

laten. 

 

Ik ben op m’n best… 

als ik klanten nieuwe aanvliegroutes kan bieden om te ontwikkelen wat omwikkeld is of 

ingewikkeld is geworden, als ik bij mag dragen aan de groei van wortels en vleugels van 

mensen en organisaties, als ik met een klant in waakzame terughoudendheid ruimte schep 

om het verborgene aan het licht te laten komen. 

 

Ik houd van… 

tikkende druppels op het geurende en zoemende bladerdak van de linde, wieden en oogsten 

in de moestuin, de kracht van eenvoud, verbinding met zowel nabijheid als ruimte voor 

ieder apart, spelen met taal, opstaan na te zijn gevallen, focus & resultaat, nieuwe 

werkvormen ontwikkelen, symbolen en rituelen. 

 

Korte Bio 

Ik begin mijn werkende leven met 7 jaar procesbegeleiding en projectleiding in de 

ruimtelijke ordening in Latijns-Amerika en Afrika. Ik verbind me met processen, mensen en 

hun gewoonten, en ik leef me in onbekende levensritmes en leefomgevingen in. Ruim 10 

jaar vervolg ik dit werk in Nederland bij Grontmij, waar ik later ook de rol van coach en 

trainer vervul. Sinds 2003 sta ik op eigen benen en begeleid ik mensen en organisaties in 

hun ontwikkelings-ruimte. Met onze keus om als gezin in 2007 naar een boerderij in de 

Achterhoek te verhuizen schep ik ruimte om te genieten van licht, lucht, seizoenen, stilte, 

tijd en aandacht. Mijn praktijk Onder de Linde biedt ruimte aan klanten om al dromend, 

denkend, voelend, durvend en doend tot de kern van de zaak te komen! 


