Mĳn werk bestaat uit het begeleiden van mensen met levens- en loopbaanvragen. Ik
help hen bĳ het vinden van een toekomst, waar ze enthousiast voor kunnen worden
en zin in hebben. Dit doe ik face to face en online.
Ik gebruik daarbĳ veel invalshoeken o.a. de methodiek van CoreTalents®
(www.coretalents.be), die expliciet maakt welke jouw van nature aangeboren
KernTalenten zĳn, je aard je potentieel en je intrinsieke motivatie.
Ik ben daarnaast (organisatie)coach bĳ functionering- en samenwerkingsvragen. Mĳn
focus ligt op het helpen creëren van veranderingsgezinde, gemotiveerde organisaties
waar het goed werken is.
Ik wil werken op basis van deskundigheid, oprechtheid, persoonlĳke betrokkenheid en
gezond verstand.

Ik ben mĳn loopbaan begonnen als sociaal werker in gemeenschapsprojecten in 1960.
De belangrĳkste, meest recente stappen in mĳn loopbaan zĳn de volgende:

1997 – heden
Sinds 1997 (tot op heden) zelfstandig opererend voor een gevarieerd klantennetwerk met opdrachtgevers uit de industrie, gezondheidszorg, commerciële
dienstverlening, welzĳnsector, gemeentelĳke en andere overheidsinstellingen.
Training, coaching, loopbaan- en organisatieadvies.
Docent en ontwikkelaar van de Leergangen Loopbaanontwikkeling en
Organisatiecoaching. Deze opleiding met open inschrĳving wordt twee- tot
driemaal per jaar gegeven en is bedoeld voor senior mobiliteitsadviseurs, P&Oers, re-integratieadviseurs om de uitoefening van het vak loopbaanadviseurs te
verbreden en te verdiepen. Zie ook de website (www.vanzuĳlen-delĳster.nl).
Afgesloten zomer 2013.

1994 – 1997
Ontwerpen, ontwikkelen en in de mark zetten van:
Modulaire Leergang Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit
Incompany bedrĳfstrainingen over o.a.:
• De manager als coach
• Sturing als verandering
• Time management
• Teambuilding
• Conflicthantering
Ontwikkelen van nieuwe instrumenten, methodes en technieken op het gebeid
van (loopbaan)advisering, motivatie en mobiliteit.

1988 – 1994
Gedurende vĳf jaren directeur en manager van het kantoor Arnhem.
Loopbaanbegeleiding en outplacement; counselor van individuele kandidaten.

6 jaar
Trainer en stafmedewerker, deelnemer aan de tweejarige opleiding tot
organisatieadviseur

14 jaar
Sociaal inspecteur. Stimuleren en begeleiden van technische en sociale
vernieuwingen op de werkplek; in profit- en non-profitorganisaties.

• SIOO, tweejarige MBA opleiding voor organisatieadviseurs
• Andragologie, Universiteit te Utrecht (kandidaats)
• Haagse Sociale Academie, groepsdynamica
• Opleiding Waarderingstheorie en Zelfconfrontatie (ZKM), Universiteit Nĳmegen,
Professor Hermans (2 jaar); geregistreerd ZKM-coach

