
Meer Groei Training en Coaching Duurzame invloed op ontwikkeling 

Ik heb altijd van de dynamiek in teams 
gehouden. Het ervaren hoe mensen met elkaar 
omgaan, onderzoeken wat iemand beweegt, wat 
mensen nodig hebben om gezamenlijke 
prestaties neer te zetten.  

Na jarenlang het beste uit één team bij één 

bedrijf te halen, heb ik Meer Groei Training en 

Coaching opgericht om mijn kennis en ervaring 

te delen met meer teams en meer bedrijven.  

Door na een MBA, gericht op cultuur en 
veranderkunde, een zijnsgerichte coachopleiding 
te volgen, heb ik mij nog meer verdiept in de 
mens in en achter de organisatie. Ik coach young 
professionals en leidinggevenden op 
persoonlijke en professionele ontwikkeling, in 
het Engels en in het Nederlands. 

 

“Ik geloof erin dat aandacht voor de 
intrinsieke motivatie van mensen meer 

groei bewerkstelligt.” 

 
Mijn aanpak 
Ik help je zelf je problemen oplossen! Door jou 
uit te nodigen steeds een laagje dieper te kijken 
dan waar je denkt dat een probleem zich 
bevindt. En vooral door samen te onderzoeken 
hoe het dan wél kan en wat dat kan opleveren.  

Ik gebruik mijn jarenlange leidinggevende en 
coachende ervaring, maar ook mijn intuïtie om 
snel een vinger op een zere plek te leggen.

 
 
 

Mijn meerwaarde 
Of het nu gaat om een startend team of om 

teamgenoten die al een tijd met elkaar 

samenwerken en ergens op vastlopen, ik verzorg 

inspirerende teamsessies met duurzaam resultaat.  

Ben jij, of ken jij, iemand die zich herkent in een 

volgende situatie? 

o Er verandert veel in onze organisatie en dat 

geeft best veel onrust in mijn teams. Hoe 

ondersteun ik mijn teams zodat ze zich als 

individu beter voelen en als team beter blijven 

presteren? 

o Ook al bestaan mijn teams al een tijdje, ik merk 

toch dat de samenwerking af en toe stroef 

verloopt. Hoe zorg ik dat ze elkaar beter leren 

kennen en elkaars kwaliteiten meer leren 

waarderen en benutten?   

o Sinds de fusie is de cultuur in de organisatie en 

de samenstelling van veel teams veranderd. 

Hoe kan ik ruis in de onderlinge communicatie 

verminderen en zo onze prestaties en de sfeer 

verbeteren?   

o Ik zie dat mijn veelbelovende collega al een tijd 

niet lekker in zijn vel zit. Het ‘stroomt’ even 

niet. Ik wil voorkomen dat hij in cirkeltjes blijft 

draaien en straks misschien zelfs uitvalt. Zou 

het hem helpen eens met een buitenstaander 

te praten?  

Ik richt mij op teamontwikkeling en persoonlijke 

ontwikkeling. Als (team-)coach en trainer. Of als 

interim leidinggevende.

Trainingen van Meer Groei hebben een positieve, 

duurzame invloed op persoonlijke groei en de 

teamontwikkeling en daardoor ook op de 

teamprestaties. Hoezo duurzaam? Doordat jij zelf 

tot nieuwe inzichten komt, en deze ook aan den 

lijve ervaart, heeft het effect een blijvend karakter. 

Ook gebruik ik verschillende denkwijzen en 

methodes die ervoor zorgen dat wat we met elkaar 

meemaken gedurende een training, meer beklijft. 

Profile Dynamics® 
Een teamtraject kan beginnen met 

een drijfverenanalyse van Profile Dynamics. We 

maken op een kleurrijke manier per persoon en 

team inzichtelijk welke drijfveren sterk aanwezig 

zijn en welke verder ontwikkeld mogen worden. 

Je leert elkaars talenten en kwaliteiten kennen en 

ontstaat er meer waardering voor de verschillen in 

het team. Dit versterkt de onderlinge interactie en 

samenwerking en verbetert de dienstverlening 

naar klanten. 

  

  
 

 

 

“Mijn workshops en trainingen zijn speels, 
dynamisch en inspirerend. Ik heb aandacht 
voor de onderstroom in een organisatie en 
geef zo een impuls aan jullie communicatie 
en samenwerking, veranderprocessen en 

teamontwikkeling.” 
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