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Opleiding
2016-2018
2015
2013/ 2014
2012
2009-2010
2007-2008
2005-2007
2005
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1994

Opleiding tot gestalttherapeut bij de Nederlandse Stichting Gestalt te Amsterdam
Opleiding tot ‘Stress-coach’ volgens de CSR-Methode, CSR-Centrum, Utrecht
Verdiepingsleergang ‘systemisch werk’, Multidimens
Opleiding tot ‘Goldstein’- trainer, Stichting ‘werken met Goldstein’, Eersel
Leergang ‘leren werken met voice dialogue’; Hanneke Elich, Utrecht
Opleiding ‘Systemisch werken en organisatieopstellingen’ bij MulitdiMens,
Instituut voor procesbegeleiding (Gestaltinstituut Nederland/Vlaanderen)
Opleiding ‘coaching van verandering’ voor gestaltcoach bij MultidiMens, Instituut voor
procesbegeleiding (Gestaltinstituut Nederland/Vlaanderen)
Cursus ‘Coaching in the flow’ van ‘Rozemond Coaching’
Leergang voor RET-trainer/ coach (Rationele Effectiviteitstraining) van
‘Rozemond Coaching’
Opleiding bij het IAS (Institute for the Application of Social Sciences) te
		
Haarlem voor trainer/adviseur (TA/Gestalt/RET)
Master Culturele Antropologie (UVA)

Werkwijze
Sinds twintig jaar ben ik werkzaam als trainer/coach en therapeut. Mijn opleiding tot gestaltcoach en therapeut
bepaald mijn werkwijze. Het is een basishouding van waaruit ik de cliënt benader. ‘Liefdevolle confrontatie’ is
een sleutelbegrip binnen de Gestalt die ik in mijn werk graag toepas. Ik geloof dat de cliënt het ‘antwoord’ op
zijn of haar vraag al in zich draagt. Ik vind het leuk om mensen in deze zoektocht op een professionele manier
te begeleiden.
Daarnaast ben ik resultaatgericht, zorg ik samen met mijn cliënt voor een duidelijk kader en heldere doelen.
Om mijn kennis steeds verder uit te breiden en me te blijven ontwikkelen volg ik regelmatig opleidingen bij
verschillende instituten. Ik heb me bijgeschoold in het onderwerp stress/- burnout. Dit thema kom ik in mijn
coachings- en therapiepraktijk regelmatig tegen. Daarnaast coach ik mensen m.b.t. loopbaanvragen, werkplezier,
assertiviteit en management-skills.
Ik werk zowel in –company als ook in mijn eigen praktijk in Amsterdam.
Ik ben lid van de Nederlandse-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalt-Counselling.
Sommige opdrachtgevers:
Goethe Instituut Amsterdam
Europees Platform Haarlem (internationalisering in
onderwijs)
Openbare Montessorischool Hoorn
Instituut voor Psychotrauma
Gemeente Breda
Gemeente Amsterdam

OVD Groep, Ede
NS Leercentrum
Alliander
Feenstra
Connexxion
HTM (Haagse Tram Maatschappij)
Vrijwilligersacademie Amsterdam

