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Mijn hele werkende leven staat ik het teken van

mensen en hun ontwikkeling en mijn eigen

ontwikkeling. Na mijn studie (Lerarenopleiding

Omgangskunde en Gezondheidskunde ben ik gaan

werken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Daar heb ik in verschillende rollen gewerkt o.a. als

socio-therapeut in de t.b.s. en als senior trainer op

het opleidingsinstituut. Na 16 jaar bereikte mijn

werknemersschap zijn einde en ben ik zelfstandig

door gegaan als trainer, coach  en procesbegeleider

en heb ik vele organisaties en individuen mogen

ondersteunen in hun (persoonlijke) ontwikkeling.

Zelf bleef ik ook voortdurend mij verder bekwamen

in verschillende methodieken. Toen ik in 2009 in

aanraking kwam met systemisch werk, was ik direct  

erdoor gegrepen en ging ik   een jaar opleiding  doen

als familie opsteller. Daarna heb ik veel workshops

gegeven en mensen begeleid met systemische

interventies en toen er steeds meer

organisatievragen op mijn pad kwamen wilde ik me

daar meer in bekwamen. En zo kwam ik in 2012 voor

het eerst bij het Bert Hellinger Instituut. Vanaf toen

was er geen weg meer terug. Aan deze bron wilde ik

me verder voeden en bekwamen. Nu is  mijn

systemische bril mijn altijd op en uitgegroeid tot mijn

belangrijkste focus en integreer ik mijn systemische

blik in mijn werk.

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.

 

E R V A R I N G

Mede-eigenaar Bert Hellinger Instituut

Sinds 2022 ben ik mede-eigenaar en geef ik,

naast opleidingen en coaching ook met mijn

collega's mede richting aan het Instituut. 

O P L E I D I N G E N ,  A C H T E R G R O N D

Bert Hellinger Instituut

verschillende opleidingen  systemisch werk

Gelieerd Trainer en coach Bert Hellinger

Instituut

Sinds 2015 verzorg ik verschillende opleidingen,

coaching en workshops. O.a Systeemsynamiek in

Families, Systeemdynamiek in Organisaties,

Systemisch Coachen en verschillende thema

workshops 

Centre for Self Awareness

Verschillende opleidingen op het gebied  van

persoonlijke ontwikkeling

Stichting Opleidingen Leraren

Omgangskunde en Gezondheidskunde

Oprichter, eigenaar Trainingworks 

Sinds 2004 ben ik eigenaar van Trainingworks en

richt ik me op persoonlijk -en

organisatieontwikkeling via coaching,

begeleiding en training.   
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