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Kort samengevat
Mijn werk bestaat uit het begeleiden van mensen met levens- en loopbaanvragen. Ik
help hen bij het vinden van een toekomst, waar ze zin in hebben.
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 wil werken op basis van deskundigheid, oprechtheid, persoonlijke betrokkenheid en
gezond verstand.

Professionele ervaring
Ik ben mijn loopbaan begonnen als sociaal werker in gemeenschapsprojecten in 1960.
De belangrijkste stappen in mijn loopbaan zijn de volgende:
van Zuijlen & de Lijster ∞ Training en Advies
I.

Sinds 1997 zelfstandig opererend voor een gevarieerd klantennetwerk met
opdrachtgevers uit de industrie, gezondheidszorg, commerciële
dienstverlening, welzijnsector, gemeentelijke en andere overheidsinstellingen.
Training, coaching, loopbaan- en organisatieadvies.
Sinds 1 januari 2019 opereer ik als freelancer.

II.

Docent en ontwikkelaar van de Leergangen Loopbaanontwikkeling en
Organisatie coaching.
Deze opleiding met open inschrijving wordt twee- tot driemaal per jaar
gegeven en is bedoeld voor senior mobliteitsadviseurs, P&O-ers,
integratieadviseurs om de uitoefening van het vak van loopbaanadvies te
verbreden en te verdiepen.
Afgesloten in de zomer 2017.

Phoenix Loopbaanadviseurs BV (1988 tot 1997)
Phoenix Leercentrum (1994 - 1997):
Ontwerpen, ontwikkelen en in de markt zetten van:
• Modulaire Leergang Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit.
• In-company bedrijfstrainingen over ondermeer de manager als coach, sturing
van verandering, time management, teambuilding en conflicthantering.
Ontwikkelen van nieuwe instrumenten, methodes en technieken op het gebied
van (loopbaan)advisering, motivatie en mobiliteit.
Phoenix Oost (1988 - 1994):
Gedurende vijf jaren directeur en manager van het Kantoor Arnhem.
Loopbaanbegeleiding & outplacement; counselor van individuele kandidaten.

SIOO, Stichting Interacademiale opleiding voor organisatieadviseurs (6 jaar)
Trainer en stafmedewerker, deelnemer aan de tweejarige opleiding tot
organisatieadviseur.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (14 jaar)
Sociaal Inspecteur
Stimuleren en begeleiden van technische en sociale vernieuwingen op de
werkplek; in profit en non-profit organisaties.

Opleiding
• SIOO, tweejarige MBA-opleiding voor organisatieadviseurs
• Andragologie, universiteit Utrecht (kandidaats)
• Haagse Sociale Academie, groepsdynamica
• Gymnasium-β
• Opleiding Waarderingstheorie en Zelfconfrontatie (ZKM), Universiteit Nijmegen,
professor Hermans (2 jaar); geregistreerd ZKM-Coach
• ITIP, Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (2 jaar)
• Opleiding Personality & Culture (kopcursus ZKM, 1 jaar)
Recent:
• ISVW basiscursus filosofie (1 jaar)
• Gecertificeerd CoreTalents-analist (www.coretalents.be)
• Groot aantal cursussen op het vakgebied: Persoonlijke empowerment, Team
Building, Organisatieontwikkeling, Visieontwikkeling.
• Opleiding tot filosofisch consulent in organisaties
• Lid van het NOLOC (Beroepsvereniging voor Loopbaanadviseurs) en geregistreerd
Loopbaan-Consultant CMI-C .

