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Mijn loopbaan 

2014- heden |  Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk       
   ECO&P|Trajectbegeleider VWNW 

In opdracht van Workflow begeleid ik medewerkers bij verschillende 
onderdelen van de overheid ( DLG, CBS, RvdK, OM, DVOM, RVO, CPB) tijdens 
Van Werk Naar Werk onderzoeken en trajecten of Maatwerk trajecten.  

                              
2009- heden | Force-at-Work Loopbaancoaching |Eigen bedrijf  
 
Loopbaantrajecten 
Het begeleiden van mensen die op eigen initiatief naar hun loopbaan willen 
kijken. 
Als basis gebruik ik het Koersonderzoek van Adriaan Hoogendijk met daarin de 
kernkwadranten van Ofman, biografisch werken methode De Waard, 
elementenvierhoek van Hoogendijk en verschillende opdrachten over 
zingeving en vitaliteit. Verder gebruik ik waar nodig systemisch werken zoals 
bijvoorbeeld de logische niveaus of spellen zoals het kwaliteiten spel of 
inspiratie kaarten. 
 
Job Marketing trajecten 
Het begeleiden van niet werkende mensen bij het maken van een 
onderscheidend Persoonlijk Profiel, in kaart brengen van hun eigen 
arbeidsmarkt en netwerk, ontwikkelen en in praktijk oefenen van netwerk 
vaardigheden, analyseren van vacatures en voorbereiden op 
sollicitatiegesprekken met STARR methode. Resultaat is veelal een nieuwe 
baan en een doorlopende netwerkstrategie. De basis is de door Aaltje Vincent 
ontwikkelde JobMarketing methodiek met een eigen Force-at-Work aanpak. 
 
Outplacement trajecten 
Het begeleiden van cliënten die in een ontslag procedure zitten. Het 
outplacement traject is een samenvoeging van een loopbaantraject en Job 
Marketing met als extra aandachtspunt het verwerken van boosheid of 
verdriet over het verlies van de baan. Als het van toepassing is zet ik hiervoor 
onderdelen in van de FLOW-WOLF methode om de cliënten te helpen weer 
greep te krijgen op hun energie niveau. 
 
2008-2009 | Post HBO Beroepsopleiding Loopbaanadviseur| 
Adviesbureau Hoogendijk   

Opleiding van 1 jaar, succesvol afgerond met diploma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gedreven 

Optimistisch  
Enthousiast 
Betrokken 

Doelgericht 
 

Profiel 
Ik help mijn cliënten om te 
achterhalen wat ze kunnen, wat 
ze willen en wie ze zijn. Daarbij 
komen wij overtuigingen en 
blokkades tegen die wij samen 
bekijken en als het nodig is 
afbreken en opruimen. Ik ben 
een spiegel die ze confronteert 
met hun gedrag en het gevolg 
daarvan. 
  

Ik kan goed luisteren en ik heb 
een groot inlevingsvermogen 
maar als het nodig is ben ik een 
strenge en provocerende coach.  

Mijn missie is om zoveel 
mogelijk mensen te coachen, in 
beweging te krijgen, hun 
potentieel te laten waarmaken 
en met plezier werken.  
Op die manier wil ik mijn 
steentje bijdragen aan een 
productievere en betere 
samenleving. 
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2007 | Teamleider Cliënten Service  | Rabobank Maas en Leudal   
Leiding geven en coachen team Cliënten Service  
Na de fusie is het een uitdaging om mijn team te coachen op het leren omgaan 
met veranderingen, uitdagingen en hun teleurstellingen. Met succes heb ik er 
in zeer korte tijd een hecht en positief team van gemaakt. Lid van MT. 
  
 
2001-2006 | Teamleider Cliëntadvies  | Rabobank Baexem-Grathem   
Leiding geven en coachen team Cliëntenadvies 
Als teamleider beoordeelde, stuurde en coachte ik een zeer uiteenlopend 
team. Naar de fusie toe heb ik vooral gestuurd op het durven aangaan van 
nieuwe uitdagingen en jezelf ontwikkelen. Ik ben er trots op dat en groot 
gedeelte van mijn team voor een nieuwe loopbaan kiest binnen de nieuwe 
fusie bank.  
 
 
1999-2001 | Cliënt Adviseur | Rabobank Baexem-Grathem    
Verkopen en adviseren 
Als cliëntadviseur was ik graag proactief en commercieel bezig. Ik adviseerde 
betrokken en gaf persoonlijk advies aan de klanten. Verder was ik zeer actief 
binnen verschillende projectgroepen en de personeelsvereniging.  
 

Mijn kennisontwikkeling 
 
2014 OPQ certificaat | SHL Talent Measeurement 
2011 Business Elite Coaching, Breakthrough to Succes | Open Circle  
 Academy 
2010 Business Bootcamp, Master Entrepreneur | Open Circles 
 Academy 
2009 Leergang Begeleiden bij Burnout en Stress | Flow-Wolf 
2009 Workshop NLP | Triple-J Group  
2008-2009  Post HBO Beroepsopleiding Loopbaanadviseur|Adviesbureau  
 Hoogendijk 
2008 Cursus Numerologie | Tao Centrum Wessem 
1999-2006  Diverse interne Rabobank opleidingen voor leidinggevenden |  
  Rabobank 
1992-1997 Cultureel Maatschappelijke Vorming | Hogeschool Sittard 
  Afstudeer richting Audio Visuele Producties 
1991 Information Resource Management | Hogeschool Maastricht 
1983-1989 HAVO  | S.G. Libanon, Rotterdam 

 

 
 
 
Overige  
Bestuurslid Ondernemend 
Maasniel, lokale 
ondernemersvereniging 
 
Noloc  geregistreerd 
Lid Noloc Kwaliteitskring  Zuid3 
 
Mede Organisator van Open 
Coffee- Midden Limburg ,  een 
landelijke netwerk organisatie  
 
Wijkcoördinator Nierstichting 

 

 

 

Beschikbaarheid 
Vanaf ongeveer 1 april verwacht 
ik mijn huidige opdracht van 
Workflow bij het CBS afgerond 
te hebben. Voor de 
doorlopende begeleidings -
trajecten bij Workflow verwacht 
ik  1 dag per week nodig te 
hebben.  

Vanaf 1 April ben ik 4 dagen per 
week beschikbaar voor nieuwe 
opdrachten.  
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