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Thans werkzaam in de Esdoorn: deze
organisatie richt zich op het samenstellen van
loopbaanmaterialen, het geven van individueleen groepsbegeleiding en het verzorgen van
trainingen en lessen op het gebied van
loopbaanbegeleiding en HRM-beleid.
In het verleden werkzaam geweest als:
coördinator van de differentiatie
loopbaanbegeleiding van de P&A-opleiding van
de Hogeschool Rotterdam en als
studieloopbaanadviseur voor toekomstige
klanten van de gehele hogeschool. Tevens
ervaring als docent/ trainer, studierichtingsleider
en coördinator van een hbo-contractafdeling,
gespecialiseerd in vakken loopbaanadvisering
en personeelsmanagement bij de Heao (Breda)
en P&A in Amsterdam, Tilburg (Fontys:
coördinator afdeling arbeidsvoorziening) en
Rotterdam in de functies docent voltijd, deeltijd,
post hbo en VO. Een exotische activiteit als
trainer was het geven van een marketingcursus
voor eerste elftalspelers van een betaald
voetbalorganisatie.

Als initiator betrokken bij de uitgave van boeken:
recentelijk loopbaanmethodiek-boek Actief
Betrokken van Norm Amundson (esdoorn.org),
(2) de Nederlandse vertaling De ouder is de
beste loopbaanadviseur en (3) een
arbeidsbemiddeling- methodiekboek van
Hogeschool Saxion en Fontys, van de
arbeidsvoorzieningsinstellingen van Nederland
en België (VDAB). Op dit moment bezig met de
vertaling van een werkboek bij het boek Actief
Betrokken en het opzetten van een website voor
professionals binnen .
Bestuurservaring als lid van jongerenwerkloosheidsprojecten in Amsterdam en Tilburg
en lid van een ministeriële
werkgelegenheidscommissie
woonwagenbewoners (toenmalig CRM).
Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten
les gegeven in België en China: voor de VDAB
(Vlaamse Dienst voor arbeidsvoorziening en
Beroepsopleiding) in Vlaanderen en aan de
Renmin University in Peking in een cursus HRM/
loopbaanbegeleiding. Bevoegd als
loopbaanadviseur van de Crystal BarkleyCorporation (http://careerlife.com) en als
adviseur/ coach werkzaam.
De loopbaan gestart als assistent-accountant en
vervolgens als arbeidsbemiddelaar en
coördinator van een werk-adviesbureau voor

jongeren (EWB, voorloper van de nog bestaande
STEW)

Spreker op een congres over
jongerenwerkloosheid, op een Studium
Generale over de zesjescultuur van
Minister-president Bakenende op een een
P&A,-symposium over internationaal HRM.
Bezoeker van vele conferenties van de
NATCON in Canada (natcon.org), een
internationaal HRM-congres in Limerick

Uit ambitie of louter
plichtsgevoel ontstaat
niets waardevols; wel uit
een warm gevoel voor
mensen, dieren en dingen.
- Albert Einstein.

