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ENERGIEK, DICHTBIJ , VEELZIJDIG EN DIEPGAAND

Persoonlijk
Ik ben, naast liefdevolle moeder van 2 prachtige zoons, gelukkige vriendin van Peter, een blije medewerker en
mede-eigenaar van Human Connection. Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn gezin en aan een grote groep super
lieve vrienden. Ik hou ervan om samen te eten, heerlijk te dansen én een goed gesprek. Ik ben een echt
mensen mens maar zorg er ook voor dat ik voldoende ‘me-time’ krijg. Lange wandelingen, tuinieren, een goed
boek lezen zorgen voor de rust en de balans die ik nodig heb om er de volgende dag weer volledig voor te gaan.

Professioneel
Met veel plezier, passie en toewijding stort ik me vier dagen per week op mijn werk als organisatieadviseur,
interimmanager, procesregisseur en coach. Ik zie mezelf als dienstbare facilitator van verander- en
ontwikkelprocessen en een ervaren en doortastende coach.
Ik doe dit werk al meer dan 25 jaar bij allerhande organisaties. Mijn loopbaan is ooit gestart in de
gezondheidszorg. Daar heb ik al snel de organisatieontwikkelkant ontdekt en ben me daar verder in gaan
bekwamen door het opdoen ervaring en het volgen van uiteenlopende opleidingen. Ik heb met veel plezier en
in verschillende rollen (manager, programmaleider, projectmanager, consultant, adviseur) mogen werken bij
de overheid, in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en bij een aantal multinationals.

Achtergrond
Ik heb aan de Universiteit van Twente ‘Organisational Psychology & Human Resource Development’
gestudeerd. Daarnaast heb ik allerhande korte en langere ontwikkeltrajecten gevolgd. Een kleine greep:
organisatie antropologie, filosofie, bewustzijnscoaching, toegepaste psychologie, lerarenopleiding, en diverse
managementopleidingen. Levenslang leren, daar ben ik van!

Stijl en werkwijze
Je zal mij leren kennen als een enthousiast, bijna altijd opgewekt en humorvol mens. Als coach ben ik
persoonlijk en kom graag bij je onder je huid. Ik ben breed georiënteerd en geïnteresseerd en door mijn
ervaring kan ik je veel aanreiken en verder helpen denken. Ik werk graag met wat zich voordoet en wat op dat
moment nodig is. Verder werk ik met inzicht gevende theorieën en in de praktijk beproefde concepten vanuit
oa. de psychologie en de organisatiekunde. Ik maak graag gebuikt van actieve werkvormen en tijdens de sessies
is er sprake van veel afwisseling in energie.
Ik werk altijd vanuit mijn lijfspreuk:

HET IS NIET WAT JE OVERKOMT WAT JE LEVEN VORMT
MAAR HOE JE ER MEE OMGAAT

Aanpak
Ik voer gesprekken op ons kantoor in Amsterdam of bij mij thuis in de Beemster (Noord-Holland). De
gesprekken duren 1 ½ uur. Afhankelijk van het vraagstuk bepalen we de frequentie en het interval tussen de
gesprekken. Uiteraard kan je me tussentijds bereiken als dat nodig is. Ik werk altijd op maat. Samen beslissen
we wat nodig is ter voorbereiding of als verdieping. Gesprekken kunnen behalve live, ook online of telefonisch
plaatsvinden.
Een effectief alternatief voor 1 op 1 coaching is ‘coaching on the job’. Ik kijk dan tijdens het werk met je mee
waarna we achteraf met elkaar terug kijken en leren. Verder is het altijd mogelijk een collega, manager of een
klant uit te nodigen om een specifiek issue te bespreken en samen te leren.
E: meggie@humanc.nl
T: 06 5083 5658
W: www.humanconnection.nl
Kijk ook eens op LinkedIn

