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Ik startte mijn loopbaan in de wereld van marketing en communicatie vanuit verschillende rollen: 
Account Executive in communicatiebureau ’s, Marcom specialist/manager voor grote en kleine 
organisaties. Het was leuk maar ik miste uitdaging. Na 10 jaar vond ik het tijd voor een ingrijpende 
carrièreswitch. In mijn laatste rol in deze context was ik bij het begeleiden van 3 teams tot 1 team (fusie), 
tegen zoveel muren aangelopen dat ik klaar was om het anders en beter te doen in een volgende stap.

Ik kreeg de kans om me te smijten in de HR wereld vanuit een consultancy rol. Ik zag de steile leercurve 
als een uitdaging en ging er voor. Al snel kwamen er projecten op me af die vroegen om een intensieve 
begeleiding van transformatieprocessen van afdelingen en/of organisaties. In tegenstelling tot mijn vorige 
loopbaanervaring, voelde ik me als een vis in het water.

En nu 15 jaar later haal ik nog steeds veel energie uit mijn vak als organisatiecoach.

Als ik met organisaties werk dan zie ik zeeën van mogelijkheden, onaangesproken potentieel.
Dat betekent dat betekent dat het vrij makkelijk wordt om een weg te zien er naar toe, zonder dat het 
overweldigend wordt. Ik help doseren. Een weg bouwen in stapjes, met geduld en soms vallen en telkens 
weer opstaan.

Ik durf dingen groot maken, niet groter dan ze zijn maar wel groot genoeg om mensen en organisaties aan 
te zetten tot beweging en moed. Tot het zetten van die eerste, belangrijke stap. En dan nog een. En dan 
nog een…

Ik geloof dat er in het werken met organisaties voor alles een moment is, het is een kwestie van te voelen 
wanneer hét moment er is. Dat betekent dat ik met een organisatie stappen zet in continue voeling met 
de beschikbare draagkracht. Elke stap is dan een succeservaring op zich.

Zo bouw ik geloof en vertrouwen op, samen met de mensen. Dat zorgt voor veiligheid en zin om er voor 
te blijven gaan. Dat zorgt ook voor niet vroeger stoppen dan het klaar is. Of toch klaar genoeg om zelf 
verder te kunnen.

Mijn collega’s Progression Designers omschrijven me als: standvastig, moedig en speels. Overgoten met 
een saus van zorg en liefde.


