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Opleiding en kwalificaties :
Psychologie (UVA 1987-1989)
Docent Drama (NHL diploma 1993)
Voice Dialoque (ITP 2001-2003)
Op verhaal komen (phoenix 2008)
Haptonomie (Academie voor Haptonomie 2005-2007)
Body Dialoque (Tamar Stone 2010)
Transactionele Analyse (Bea Verzaal, Nathalie Gispen)
InsightDiscovery Insights Benelux (practioner sinds 2012)
Deep Democracy (Jitske Kramer, Myrna Lewis level 1 t/m 4) (facilitator sinds 2013)
Meditation (NCOI, diploma 2014)
Belbin teamrollen (Mensen in bedrijf 2015)
Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken (Academie voor organisatiecultuur 2016)
Secure base coachen (School voor transitie 2016)
Internationaal Instructor Deep Democracy level 1, 2, 3 (Myrna Lewis 2017-2018)
Systemisch Werken (phoenix 2017)
Professioneel begeleiden van Organisaties (Organisatieopstellingen) (phoenix 2018)
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Diverse scholen, VO en HBO, opleiding Deep Democracy en teamcoaching
Raad voor de Kinderbescherming, teamcoaching zelfsturende teams
Stichting Pergamijn – opleiding secure base leadership voor ca 90 MT, Staf, teamleiders en
PPD ism
ABAB – persoonlijk leiderschap voor Staf en leidinggevenden
Heineken – insights discovery basis en vervolg voor diverse teams
Stork – opleidingstraject voor mentoren
NHL – deskundigheidsbevordering Deep Democracy
Blooming trainingsbureau – deskundigheidsbevordering Deep Democray
MN – diverse coachings- en mediationtrajecten
Spectrum Elan – diverse coachingtrajecten
VO raad – professionele gespreksvoering
Ministerie van Defensie opleiding teamcoaching
Rechtspraak – (persoonlijk) leiderschapstraject voor aankomend leidinggevenden (van jurist
tot rechter)
OM – verzuimbegeleiding, aanspreken

Werkervaring als trainer/teamcoach :
Teamcoaching – begeleiding van directieteams, managementteams, uitvoerende teams.
Vraagstukken: conflicten, teamontwikkeling, fusie/ organisatieverandering
Opdrachtgevers onder meer: Heineken, Soomedia, Ernst & Young, Rechtspraak, MN, Janssen
Biologics, Ziggo, Universiteit Utrecht, UWV, Gemeentes
Leiderschapsontwikkeling – training en coaching in persoonlijk leiderschap, ondernemerschap,
klantgericht leidinggeven, MD trajecten
Opdrachtgevers onder meer: Rechtspraak, Pergamijn, ING, DAS, GITP (open lijn), ABAB, Gemeentes,
Persoonlijke Effectiviteit en coaching – training en coaching in persoonlijke ontwikkeling zowel open
inschrijving als incompany-trajecten
Vraagstukken : omgaan met stress, profilering, conflictcoaching, assertiviteit
Opdrachtgevers onder meer: GITP, JS Consultancy, Nijenrode University, Boertiengroep, Spectrum
Elan,

Overige rollen :
Adviseur
Accountmanager
Productmanager (kerngebiedeigenaar) – verantwoordelijk voor kwaliteit en visie expertisegebied
Leidinggevende – interim voor expertiseteam, projectmanager voor bij klant gedetacheerde teams
Productontwikkelaar – ontwikkeling open lijn trainingen en incompanytrajecten

Organisaties:
2014 – heden
1999 – 2014:
1994 – 1999:
1993 – 1994:
1993 – 1994

MetMinka, coaching, teamontwikkeling, mediation – eigenaar
Boertiengroep, training, coaching, advies – coach/trainer
Hudsongroep, bureau voor arbeidsmobiliteit – coach/projectmanager
Allardsoog/Hunneschans, vorming, training, advies - trainer
Postbank – klantadviseur

