Wie ben ik:
Ik heb jarenlang als HR-adviseur gewerkt in diverse organisaties. Daar zag ik veel medewerkers die tegen
bepaalde zaken aanliepen die je globaal kunt samenvatten onder het begrip vitaliteit. Zaken zoals stress,
werkdruk, burn-out, loopbaanvragen, een fixed mindset en gebrek aan werkplezier. Ik merkte dat ik zelf graag
mensen wilde helpen in plaats van doorverwijzen en bezig zijn met de beleidsmatige kant. Daarnaast vond ik
dat het vaak te lang duurde voordat mensen hulp kregen waardoor ze vaak onnodig lang uit het arbeidsproces
waren en ook privé te lang niet lekker in hun vel zaten. Ik ben in 2016 een post HBO coach opleiding gaan doen
en me verder gaan ontwikkelen op vitaliteitsgebied.
Ik luister naar mensen zonder oordeel. Door de juiste vragen te stellen, kan iemand de antwoorden in zichzelf
gaan vinden. Ik leer mensen die regie weer te pakken over hun werk en leven. Ik geloof in maatwerk, elke
persoon is anders dus elk traject is anders. Kenmerkend voor mijn aanpak is dat ik werk in kleine stapjes en dat
het vooral belangrijk is om die allereerste mini-stap te zetten. Verder heb ik veel aandacht voor het
onderbewuste als je ergens in vastloopt. Ons onderbewuste stuurt voor ongeveer 95% ons gedrag, ons denken
en onze gevoelens aan. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe je zelf denkt en handelt.
Sinds kort werk ik ook als slaapcoach. Ik zie veel coachees die een uitdaging hebben met slapen. Voor mij is
slapen een hobby en ik gun dat iedereen. Slapen staat aan de basis van alles en het is mooi om te zien hoe
mensen daarvan opknappen en vervolgens meer energie hebben om de andere issues die ze hebben aan te
pakken.
Verder ben ik een echte boekenwurm en lees ik veel met een brede interesse. Ik ben graag en veel (actief)
buiten en neem coachees ook geregeld mee naar buiten. Ik krijg veel energie van variatie in de dingen die ik
doe en de vrijheid om daar mijn eigen keuzes in te maken.
Lijfspreuk:
Geloof niet alles wat je denkt.
Voornaamste expertise:
Vitaliteitscoach / Vat van zelfwaardering / Slaapcoach / HR-achtergrond / stress- en burn-out coaching / externe
Vertrouwenspersoon.
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Ik ben erg blij met mijn aansluiting bij de VG. Het is fijn om samen te werken en een teamgevoel te ervaren.
Wat ik sterk vind, is de snelle hulp zonder wachtlijsten en dat mensen écht geholpen worden. VG biedt de
ultieme persoonlijke aandacht waarbij de coachee centraal staat. We staan voor het duurzame herstel van de
coachee en zetten alles in wat mogelijk en nodig is. Dat past bij mij en daar voel ik me prettig bij als coach.
Tenslotte vind ik het een enorme meerwaarde dat we zoveel expertises in huis hebben en die ook in kunnen
zetten.
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