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Na een opleiding chemische technologie ben ik de eerste

vijfentwintig jaar vooral werkzaam geweest in het

werkveld van de fysieke veiligheid. In de loop der jaren

heb ik echter de shift gemaakt van de chemie tussen de

stoffen naar de chemie tussen de mensen. Binnen dit

werkveld ben ik ook veel werkzaam geweest als trainer,

waarnemer en coach. Vooral gericht gedrag en houding en

de vertaling naar verdere ontwikkeling en persoonlijke

groei. 

In 2016 ben ik voor het eerst met systemisch werk in

aanraking gekomen. Via ‘Systemisch Coachen met

paarden’ (WIND opleiding) ben ik uiteindelijk geland bij

diverse opleidingen van het Bert Hellinger Instituut

Nederland. Waar ik ook in 2019 gelieerd trainer/coach en

begeleider geworden ben. Ook heb ik de biografie van Bert

Hellinger mogen vertalen vanuit het Duits naar het

Nederlands, waarvoor ik nog steeds dankbaar ben.

Sinds de relatief korte tijd dat ik met systemisch werk

bezig ben, merk ik, of beter gezegd, is er een ontwakend

weten in mij: dat dit het veld is waarin ik mij verder wil

ontplooien, wat ik verder wil ontwikkelen en verder wil

uitdragen. Het heeft me als het ware gegrepen. 

Vanaf 2022 ben ik mede-eigenaar van het Bert Hellinger

Instituut Nederland en draag ik vanaf deze plek nog

duidelijker bij aan de verdere ontwikkeling en verspreiding

van het systemisch werk. 

Samen met mijn vrouw, onze hond en paarden woon ik

op de ‘Hondsrug’ in het mooie Drenthe. Weer dicht bij

mijn geboortegrond. Tot slot of eigenlijk als eerste

ben ik vader van vier schitterende kinderen. Zij zijn

voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie voor

een leven lang leren.

Ik begeleid individuen, workshops en opleidingen in

het binnen -en buitenland. Of het nu om de opleiding

Familieopstellingen, Organisatieopstellingen of

Systemisch Coachen of thema workshops zijn, ik

geniet van dit allemaal om mensen te begeleiden zich

te bekwamen in hun systemisch begeleiderschap. 

Sinds 2022 ben ik mede-eigenaar, naast coach en

opleider bij het Bert Hellinger Instituut en draag ik

hierdoor bij aan de verspreiding van systemisch werk

en om systemisch werk aan te boren, wat er al is, in

mensen, organisaties en samenlevingen.
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OPLEIDINGEN

Systemische opleidingen

2016-2019 oa. Seed & the Fruit (Train the trainer),

Master Organisatieopstellingen, System Dynamics

in Organizations, Familiopstellingen, allen bij het

Bert Hellinger Instituut Nederland. Systemisch

coachen met paarden (WIND) en diverse

masterclasses bij Stephan Hausner en Gunthard

Weber.

Coaching en trainer opleidingen

2011-2013 Coach met Hart en Ziel & Trainer met

Ziel en Zakelijkheid (Blankestijn & Partners)

Brandweer / Veiligheidsregio opleidingen

1992-1994 Officiersopleiding

(Rijksbrandweeracademie), 2003

Veiligheidsmanager, 2010 Masterclass Evalueren,

2015 Crew Resource Management (NLDA/KIM)

Chemische Technologie

1985-1990 Chemische Technologie (The Hague

University of Applied Sciences)

E R V A R I N G

Systemisch coach, trainer, begeleider en mede-

eigenaar Bert Hellinger Instituut Nederland (BHIN)

Vanaf 2019 ben ik als gelieerd trainer en coach

werkzaam voor het BHIN. Daar verzorg ik o.a. de

opleidingen Systeemdynamiek in Families en

Systeemdynamiek in Organisaties. Ook kan je mij bij

diverse workshops tegenkomen. Sinds 2022 ben ik

ook mede-eigenaar van het instituut. 

Oprichter en eigenaar BeyerEnzo

Sinds 2013 oprichter en eigenaar van BeyerEnzo met

als doel om te helpen op het gebied van coaching,

training en advies. Dit met name door te kijken naar de

mensen, te spiegelen wat er gebeurt en samen te

bepalen hoe zij zich hierin zelf verder kunnen

ontwikkelen.

Diverse functies binnen brandweer en

veiligheidsregio's

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam geweest als brandweer

officier en commandant binnen diverse brandweren

en veiligheidsregio’s. De laatste jaren lag mijn

specialisatie vooral op lerende organisaties en het

ontwikkelen van mensen.


