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Coach: regio Tilburg e.o. | aangesloten bij NOBCO en STIR
Wie ben ik:
Ik ben mensgericht en onderzoekend. Ik wil graag op zoek naar passende oplossingen. Mijn flexibele
en analyserende houding en mijn inlevingsvermogen helpen hierbij.
Al jaren ben ik samen met de mensen om me heen op zoek naar oplossingen en daar waar nodig
verbeteringen in aanpak en organisatie. Inzicht krijgen waarom de dingen gaan zoals ze lopen en
kijken of het anders kan. Telkens met de vraag: Is anders een verbetering? Maar bovendien: is het
mogelijk om die verbetering toe te passen? Tegen welke grenzen lopen we aan in persoon en
organisatie?
In het verleden deed ik dat op een basisschool en was ik Interne Begeleider. Ik hielp leerkrachten en
de kinderen om het beste van jezelf naar boven te krijgen. Helaas zag ik ook in dat er veel uitstroom
was onder leraren in het onderwijs. Passievolle mensen die onvoldoende grenzen hebben kunnen
vinden. Ik besloot mezelf een nieuwe missie toe te delen en wel: Uitstroom door burn-out
verminderen!
Lijfspreuk:
Ik hou van spreuken. Ik heb een aantal mooie die ik koester en dit is er één van:
Stress krijg je als je hoofd ja zegt, maar je hart nee.
Voornaamste expertise:
Stress en burn-out coach, faalangstreductie trainer en persoonlijk coach voor dilemma’s die je groei
in de weg staan. Daarnaast een expertise op het gebied van onderwijs gerelateerde problematieken.
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Coaching kan een solistisch beroep zijn. Dat is niet erg, maar ik ben ook graag onderdeel van een
team.
“Daar word je beter van” dat is waar de VG voor staat!
Beter voor de mensen die een beroep doen op de VG. Maar ook beter voor mij als coach. Ook ik
kan een beroep doen op een team van fijne mensen met verschillende expertises. Samen
sterk(er).
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