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Samenvatting 

Ik ben vader van 3 kinderen (Sanne, Mathijs en Thieme). Mijn grootste passie is theater maken en daarnaast vind ik het 
heerlijk om te sporten (hardlopen en mountainbiken).  
Ik heb ruim 25 jaar lang gewerkt in diverse kleine en grote organisaties. Ik weet daardoor ‘hoe de hazen lopen’ binnen 
organisaties, ik ken de processen en ik spreek de taal. Ik kan me daardoor snel verdiepen in de vragen, in situaties en in 
de belevingswereld van mijn klanten. Gedurende mijn periode als leidinggevende merkte ik dat ik meer wilde weten van 
mensen en hun ontwikkeling en hoe je talent ontwikkelt. En vooral dat ik veel energie kreeg van dit onderwerp. Daarom 
ben ik vanaf 2011 de overstap gaan maken naar het werkveld ‘trainingen & opleidingen’. Vandaag de dag ben ik 
werkzaam als Trainer en Coach. Mijn theoretische kennis haal ik uit een studie Psychologie en twee praktijkgerichte 
coach opleidingen. Ik ben opgeleid tot Coach met een NOBCO/EMCC EQA accreditatie op senior Practitioner niveau.  
 
Mijn visie is dat ik er in geloof dat wij mensen de behoefte hebben om ons te blijven ontwikkelen en daar ook gelukkiger 
van worden. Het brengt ons optimisme, plezier en gezondheid. Ik geloof er in dat ontwikkeling en groei mogelijk worden 
gemaakt als je jezelf en de ander beter begrijpt. Jezelf begrijpen stelt je in staat op een heldere manier naar jezelf, je 
handelen en het effect daarvan op je omgeving te kijken. Het wordt makkelijker af te stemmen op de wereld om je 
heen. Ik help mensen graag met die ontwikkeling. Dat doe ik vanuit mijn kernwaarden: authenticiteit, menswaardigheid 
en duurzaamheid. 
 
Werkervaring 

2015 – heden Trainer en Coach (senior practitioner niveau) 
2011 – heden Trainingsacteur 
2015 – 2019 Manager Marketing, Telfort Zakelijk 
2005 – 2014 Senior Marketeer, Telfort Zakelijk 
2002 – 2004 Senior Trade Marketeer, debitel Nederland B.V. 
1998 – 2001 Manager Klantloyaliteit, debitel Nederland B.V. 
1996 – 1997 Regiomanager, Retailketen Flanged 1 B.V. (EDcetera) 
1993 – 1995 Filiaalmanager, Retailketen Flanged 1 B.V. (EDcetera) 
1991 – 1992 Assistent Filiaalmanager, Retailketen Flanged 1 B.V. (EDcetera) 

 
Opleidingen 

2019 - 2020 Opleiding Coach Expert, Nonons 
2019 Opleiding Train de Trainer, Nonons 
2018 - 2019 Opleiding Coach Intensive, Nonons 
2017 - 2018 Opleiding Toegepaste Psychologie, LOI (Inleiding in de psychologie’ en ‘Persoonlijkheidsleer’) 
2015 Opleiding Professionele Trainer, ISBW 
2011 Opleiding Trainingsacteren, Hebbes Academy 
2011 – 2012 Acteeropleiding ‘de Jaargang’, Kemna Training 
2010 & 2011 Diverse acteerworkshops (o.a. bij Howard van Dodemont) 
2002 Projectmatig werken, Horizon 
2000 Professioneel verkopen, Incontext 
1999-2001 NIMA-B, ECHO Opleidingen  
1999 Management training, GITP 
1998 De essentie van telefonisch verkopen, Search & Results 
1995-1996 NIMA-A, ISBW  
1992-1993 Hoger Management, ISBW 
1986-1990 MCO-Commercieel, Midland College  
1982-1986 MAVO-D, Openbare Mavo  
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