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Opleiding	en	kwalificaties: 
Mediation, Deep Democracy,  InsightDiscovery, Voice Dialoque, Haptonomie, Systemisch Werken, 
Organisatieopstellingen, Transactionele Analyse, Docent Drama (HBOdiploma 1993), Psychologie 
(Bachelor 1989) 
 
Werkervaring	als	opleider	en	teamcoach:  
Teamcoaching – begeleiding van management en uitvoerende teams 
Vraagstukken:  conflicten,  teamontwikkeling, fusie/ organisatieverandering 
Opleider in Deep Democracy en Teamcoaching – eigen aanbod open inschrijving en geassocieerd 
partner  van Human Dimensions 
Leiderschapsontwikkeling – training en coaching in persoonlijk leiderschap, ondernemerschap, 
klantgericht leidinggeven, MD trajecten  
Persoonlijke Effectiviteit en coaching – training en coaching in persoonlijke ontwikkeling zowel open 
inschrijving  als incompany-trajecten 
Vraagstukken : omgaan met stress, profilering, conflictcoaching, assertiviteit 
Mediator – arbeidsconflicten, zowel één op één als teamconflicten, buurtbemiddeling 
 
Opdrachtgevers onder meer: Onderwijs (po, vo, hbo) Zorg (Maxima MC, LUMC, Radboud, Reinier de 
Graaf, OLVG) Overheid (Gemeentes, raad van kinderbescherming) Rechtspraak, Zakelijke 
dienstverlening, Industrie 
 
 
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  MetMinka,  coaching, teamontwikkeling, mediation – eigenaar 
2018 – heden  Human Dimensions , geassocieerd partner 
1999 – 2014:   Boertiengroep, training, coaching, advies – coach/trainer 
1994 – 1999:  Hudsongroep, bureau voor arbeidsmobiliteit – coach/projectmanager 
1993 – 1994:  Allardsoog/Hunneschans, vorming, training, advies - trainer 
1993 – 1994  Postbank – klantadviseur 
 



	
	
	
	
Profiel:	
Mijn passie ligt op het vlak van dilemma’s. Ik ben op mijn plek als het spannend wordt. Ik voel me 
senang in uiteenlopende branches. In alle gevallen draag ik met mijn interventies bij aan een 
plezieriger en effectievere samenwerking waarin men verschillen leert waarderen en leert 
samenwerken in plaats van tegenwerken. Kenmerkend voor mijn stijl is dat ik zaken persoonlijk 
maak. Dit doe ik door te spiegelen en te confronteren met wat ik ‘onder water’ zie gebeuren, zowel 
in de persoon zelf als ook tussen personen in het team. Het effect is verfrissend en empowerment 
om (eigen) wijsheid te uiten – autonoom én in verbinding met de ander.  


