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 De persoonlijke missie 

Van meer naar minder, met zo 
min mogelijk interventies zo veel 
mogelijk bijdragen aan de bloei 
van mensen en organisaties. 
Door mijn aandacht te richten 
zelf te stromen. Door stil te 
aanschouwen absolute 
bevestiging te schenken. En ook: 
mezelf inzetten als instrument. 
Alles wat ik ben, ken en ervaar is 
een bijdrage aan het proces, het 
doel en de ontmoeting. Alert 
geest, ziel en lichaam inzetten. 
 

Het Werk 
Vragen zijn de aanleiding tot 
allerlei vormen van ontwikkeling, 
tot de kern komen, bezinnen, 
ontplooien en je ware gedaante 
aannemen. Via persoonlijke 
coaching jezelf leren herkennen 
en zichtbaar maken. Via 
loopbaancoaching en 
netwerktraining je plek in de 
samenleving innemen. Via 
managementcoaching en 
teamcoaching jezelf en je 
medewerkers leren belichten, tot 
volle wasdom laten komen, de 
talenten laten matchen in het 
proces van samenleven en –
werken. Door ontwikkeling van 
organisatie, managers en 
afdeling een bijdrage leveren 
aan gezonde organisaties. De 
methoden zijn steeds anders, de 
laatste tijd geïnspireerd door de 
korte oplossingsgerichte aanpak. 
Openheid, creativiteit en 
inspireren zijn daarbij mijn 
uitgangspunten.  
 

Hoofdthema’s 
 Wat bezielt deze mens, dit 

team of deze organisatie  

 Wat is hun visie, missie, 
zijn de doelen helder 

 Wat is de droom en hoe 
zijn elementen daarvan al 
herkenbaar  

 Wat is Het Werk 
 

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. 

 Teamontwikkeling en 
zelfstandige teams.  

 Bijscholing van coaches; 
interventietechnieken, 
jezelf als instrument, 
metacoaching. 

 Opleiden van managers 
en coaches; de manager 
als coach, metacoaching, 
metamanagement. 

 Aanbeveling “Fenny is een 
deskundig en betrokken partner 
bij het opzetten en 
implementeren van een 
meerjarige organisatie-
verandering bij Sutfene waarbij 
toegewerkt wordt naar 
zelfverantwoordelijke teams. 
Als lid van de stuurgroep is haar 
positiefkritische houding en 
haar deskundigheid op dit 
gebied van toegevoegde 
waarde. Daarnaast is ze een 
uitstekende trainer en coach.”   

 

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  
Rijksmuseum voor Oudheden 
PCM Uitgevers,  
De Gelderlander 
Opella 
MD Veluwe 
Ieder1 
Raad voor de 
Kinderbescherming 
USG Restart 
Vrije Scholen 
Hogeschool Windesheim 
Stichting Sutfene 
Alliander/Liandon 
Stichting Archipel 
Woonbedrijf 
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