
Profiel	 Het zoeken voorbij. De zoektocht naar mezelf heeft me doen verstillen, berusten en 
vertrouwen. Het heeft me ook geleerd dat het zoeken zelf een valkuil kan zijn. Vertragen is 
de sleutel, niet stilstaan! Ik weet nu de waarde én het risico van vertragen. Kleine stapjes 
zijn goed… zolang je maar in beweging blijft.


Ervaring	 Coach en Eigenaar, Mijnbasis ‘back-to-base coaching’ – 2014-heden

	 “Once you stop searching for yourself, you will realize you were never lost.” Na 5 vijf jaar 

persoonlijke ontwikkeling, dorstig op zoek naar mezelf, startte ik mijn ondernemersreis. Ik 
begeleid nu anderen op deze boeiende reis en help hen het inzicht krijgen dat alles er in 
essentie al is. We dienen slechts de sluiers weg te halen. Meer info: www.mijnbasis.nl


	 Creator van Me Movies ‘Vibrating to your nature’ - zomer 2020-heden

	 Hoe kan ik mijn cliënten helpen de inzichten die ze tijdens de sessies krijgen te 

internaliseren en er echt iets mee te gaan doen? Met die vraag in gedachten heb ik 
MeMovies gecreëerd. Voor meer info: www.memovies.nl.	 


	 Me.-Coach, samenwerking met TTTT – 2020-heden

	 “Talentontwikkeling gaat nooit over het aanleren van iets nieuws, het gaat om het 

ontdekken van hetgeen er altijd al was!” Woorden van Peter van Nieuwburg van 
TheTrueTalentTeam waar ik 100% achtersta. Ik gebruik de Me.-Scan ter ondersteuning 
van mijn coaching omdat het inzicht geeft in de onbewuste delen in onszelf.


	 Communicatietrainer, IVVL – 2017-2020

	 “Leiderschap vanuit natuurlijke wetten” Samen met Cor Gilissen ondersteunen we teams 

en organisaties in het creëren van een plezierige werkomgeving waar iedereen met 
voldoening zijn/haar talenten in kan zetten. We ontwikkelen maatwerktrajecten met 
aandacht voor het individu, teams, organisatie én de klant. Meer info: www.ivvl.nl


	 Co-trainer, Hartwerken – 2015-2017

	 “Aandacht voor de beweging van binnenuit” Samen met Walter Berghoef, mijn eerste 

inspiratiebron en mentor die mij uitnodigde mijn kleur als trainer te ontdekken, heb ik als 
(co)trainer diverse incompany trainingen samen met hem verzorgd. Bij De Baak hebben 
we de 4 daagse training 'Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals’ gefaciliteerd.


Opleiding	 TheTrueTalentTeam - Me.Master 1 Talentenscan Coachopleiding, 2020

	 Initiatief voor vernieuwend Leiderschap - 4 Fasen Communicatie, 2017

	 De Cirkel - Relational Presence, 2016

	 Open Circles - Master Entrepreneur, 2016

	 Orbis Instituut (post-HBO) - Transformationeel Coach & Trainer, 2014

	 Wageningen Universiteit - Internationaal Land- en Waterbeheer, 2008


Privé	 Vader van twee kinderen, mijn kleine leermeestertjes. Ontspanning tijdens een bos-
wandeling. Inspanning tijdens het klussen. Voor 95% geen vlees (5% bio-dynamisch). 
Rode wijn. Sauna. Diepgaande gesprekken met mijn vriendin.


Referenties	 Cor Gilissen, Walter Berghoef, Peter van Nieuwburg, Harry Tweehuysen, Chris Boven.
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