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 Persoonlijke missie 

 
Een bijdrage leveren aan nieuwe 
vormen  van besturen en 
organiseren zodat de  natuurlijke 
structuur van organisaties ruimte 
biedt voor mens en resultaat. 
 

Het Werk 
 
Vragen zijn de aanleiding tot 
allerlei nieuwe vormen van 
samenwerken, tot de kern 
komen en de ware habitas 
aannemen. Via 
managementcoaching en 
teamcoaching jezelf en je 
medewerkers leren belichten, tot 
resultaat laten komen, de 
talenten laten matchen in het 
proces van samenwerken. Door 
ontwikkeling van besturen, 
managers en afdelingen een 
bijdrage leveren aan gezonde 
organisaties.  
 
De methoden zijn steeds anders, 
de laatste tijd geïnspireerd door 
de korte waarderende 
oplossingsgerichte aanpak. 
Openheid, ruimte, transparantie 
en resultaat zijn daarbij mijn 
uitgangspunten.  
 
Het leven heeft me geleerd te 
vertrouwen op het moment en 
alles wat zich daarin ontvouwt. 
 

Hoofdthema’s 
 Wat bezielt deze persoon 

of deze organisatie  

 Wat is de visie, de missie, 
zijn de doelen helder 

 Wat is de droom en hoe 
zijn elementen daarvan al 
herkenbaar  

 Wat is Het Werk; hoe te 
bereiken, door wie. 
 

Ervaringen 
 Dertien jaar management 

in Zorg en Welzijn.  

 Sinds 1992 zelfstandige: 

 Hervinden van passie in 
werk en leven.  

 Visie/missieontwikkeling 
met bestuurders en 
managers in organisaties. 

 Coachen van managers 
en begeleiden van 
veranderingsprocessen. 

 Team/visiebuilding.  

 Opleiden van managers 
en coaches; 
adviesvaardigheden, 
interventietechnieken, 
jezelf als instrument, 
metacoaching, 
de manager als coach, 
metamanagement. 

 Sparring partner voor 
dga’s. 

 Eigen ondernemingen: 

 I & O Balans 

 Academie voor Bewust 
Zijn 

 Amorisis BV 

 Heek Coaching 
 
 

Persoonlijke kwaliteiten 
 Inspirator 

 Vernieuwer 

 Scherp waarnemend 

 Creatief 

 Aandachtsvol 

 Mobiliserend 

 Overall view 
 

Opleidingen  
Lerarenopleiding  
Westerse Sociologie 
Gerontologie 
Leergang loopbaancoaching 
Strategisch vormgeven aan 
professionele organisaties 
Organisatiesupervisie 
NLP tijdlijnwerk en hypnose 
Empowerment 
Leergang spirituele groei 
Mediation   
Klinische psychologie 
Solution-focussed therapy 
Appreciative Inquiry 
Verdieping oplossingsgericht 
managen en coachen 
 

Referenties 
Thuiszorg Icare  
Gemeente Nijmegen  
Opella 
MD Veluwe 
Justitie 
USG Restart 
GGD Twente 
Vrije Scholen 
Hogeschool Windesheim 
Windesheim Flevoland 
Stichting Sutfene 
Alliander/Liandon 
Stichting Archipel 
Woonbedrijf Eindhoven 
SWA HRdiensten 
Coorenhuis Den Haag 
Kadera 

 
 


