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Over mij 
Ik ben een ervaren loopbaancoach, HR-professional en HR-mentor. Bij 
grote organisaties als Pon, Agens, De Amersfoortse en Randstad heb ik 

mij beziggehouden met management development, talentontwikkeling, 
coaching en interim-ondersteuning bij HR-vraagstukken. Als getrouwde 

vrouw en moeder van een samengesteld gezin met vier jongens heb ik 

mijn portie uitdagingen wel gehad. Ik begrijp dan ook heel goed hoe 
moeilijk het kan zijn om de juiste keuzes te maken. Om mijn zelf-

opgedane ervaring te verrijken met wetenschappelijke en methodische 
kennis, ben ik een coachopleiding gaan doen. Ik word er blij van als ik 

mensen inzichten kan geven waarmee ze nieuwe beslissingen kunnen 
nemen. 

 
Ik wandel graag een stukje met je mee in je loopbaan, werk of 

persoonlijk leven, als klankbord of om mee te denken. Mijn grootste 
drijfveer is het stimuleren van ontwikkeling. Een goede ‘klik’ is voor mij 

dan ook een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking.  
 

Wat ik in het coachtraject inbreng, is integriteit, verbinding en analyse. In 
de praktijk betekent dit, dat ik onderbouwd en oplossingsgericht met je 

probleem aan de slag ga, maar wel op een luchtige manier, met humor. 

 

Over jou 
Ben je toe aan een volgende stap in je carrière, wil je weten hoe je meer 
klanten krijgt, krijg je je prioriteiten niet op orde, twijfel je of je moet 

stoppen of doorgaan met je bedrijf? Iedereen met een loopbaanvraag 
help ik graag; (young) professionals en werkzoekenden, maar ook 

ZZP’ers, HR-managers in het midden- en kleinbedrijf die een 
sparringpartner zoeken… 

 

Mijn cliënten zijn mensen in elke fase van hun carrière: 
• Starters op de arbeidsmarkt die na hun studie nog niet precies weten 

wat ze willen 
• (Aankomende) leidinggevenden die willen weten hoe ze het best 

mensen kunnen aansturen 
• Mensen die al een paar stappen in hun loopbaan gezet hebben en zich 

bedenken wat het vervolg zou moeten zijn 
 

Tijdens de coronaperiode heb ik heel veel verschillende mensen gecoacht 



voor het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf). Dit deed ik in 
het kader van het door de overheid gesubsidieerde traject Nederland 

Leert Door. 
 

Waarmee kan ik jou helpen? 
 

Over mijn manier van werken 
Je kunt vrijblijvend contact met me opnemen voor een gratis intake 
(telefonisch of online). Daarin stellen we vast wat de coachvraag is en of 

we een ‘klik’ hebben. Het vervolgtraject gaat in op een aantal vragen: 
• Wie ben ik? 

• Wat kan ik? 
• Wat wil ik? 

• Wat doe ik? 
 

Als we je drijfveren en kwaliteiten in kaart hebben, gaan we doelen 
stellen en kijken hoe je die kunt halen. Heel concreet dus. Ik vind het 

fantastisch om mensen een stapje verder te helpen. Dat doe ik op een 
analytische manier, met behulp van verschillende instrumenten. Zo lever 

ik voor iedereen maatwerk. 
 

Om mij als coach te onderscheiden en mijn vakbekwaamheid aan te 

tonen, ben ik gecertificeerd door de Noloc. Dat is de beroepsvereniging 
voor Loopbaanprofessionals en Jobcoaches. Ook heb ik een officiële 

certificering voor het werken met de TMA-methode en ben ik aangesloten 
bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Door dit alles ben je 

verzekerd van een professionele aanpak. 
 

Methodieken 
Balanskleurentest, Talenten Motivatie Analyse, Transactionele Analyse, 
Voice Dialogue 

 

Livestream IMK 
Ik ben door het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) 
uitgenodigd om deel te nemen aan een livestream. Die ging over hoe je 

jezelf en je personeel tijdens de coronaperiode kon motiveren, en over de 
gevolgen van de versoepelingen op die motivatie. Deze sessie, onder 

leiding van Jörgen Raymann, kun je hier bekijken. Beelden zeggen soms 

immers meer dan woorden. 
 

 

Coaching 

 

Loopbaancoaching 
Ben je je baan verloren? Heb je gebrek aan zelfvertrouwen? Moet je je 

heroriënteren op de arbeidsmarkt? Vraag je je af of je wel het juiste 
carrièrepad bewandelt? Heb je geen duidelijk beeld van je drijfveren? Wat 
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zijn slimme keuzes aan het begin van je loopbaan?  
 

Ik help je de antwoorden op dit soort brandende vragen te vinden en die 
om te zetten in daden. Bij zo’n traject van loopbaanbegeleiding hoort o.a. 

een analyse van wat je energie geeft en wat juist energie kost. Daarbij 
gaan we samen op zoek naar wat je het meeste oppept, waar je goed in 

bent en wat bij je past! 
 

Personal coaching 
Je kunt ook vraagstukken hebben die niet per se aan je loopbaan 
gerelateerd zijn. Zoals: hoe haal ik meer klanten binnen? Op welke 

manier kan ik me beter profileren? Hoe kan ik mijn grenzen scherper 
bewaken? Hoe kan ik mijn time management verbeteren? 

 
Dit soort kwesties gaat, meer nog dan loopbaanvraagstukken, over je 

persoonlijke ontwikkeling. Ik help je graag om je kwaliteiten en 
belemmeringen te bepalen, beter met die belemmeringen om te gaan en 

je kwaliteiten nog verder te ontwikkelen. Zo kun je met overtuigende en 
daadkrachtige stappen je doelen najagen. 

 

Wandelcoaching 
Voor sommige vormen van coaching leent de privacy van een kantoor 

zich het best. Ik ontvang je dan ook graag in de coachruimte bij mij thuis 
of op locatie. Online coaching is natuurlijk ook een optie. 

 
Maar een van mijn favoriete manieren om coachingsgesprekken te 

voeren, is te voet. In de mooie bosgebieden rondom Leusden (maar ook 
op vele andere plaatsen) is volop gelegenheid om wandelend 

coachingsgesprekken te voeren. Al lopend in de natuur zoeken we naar 

metaforen die jou inzicht geven in hoe een situatie in elkaar zit. Dat kan 
een driesprong zijn, een open vlakte, een bruggetje, een pad dat 

versperd wordt door omgevallen bomen, maar ook toevallige 
gebeurtenissen als een overstekend hert. 

 
Een ontspannen en actieve manier van coachen en gecoacht worden, met 

altijd een leuk verrassingselement. 
 

HR mentoring 
Ik heb een aantal jaren als éénpitter gefunctioneerd in een sterk 
groeiende organisatie. Door veel zelf uit te dokteren, ben ik volwassen 

geworden in het HR-vak. Als ik toen de mogelijkheid had gehad gebruik 
te maken van iemands kennis en ervaring, had ik die zeker omarmd. 

 
Met al mijn inhoudelijke en organisatorische bagage, in combinatie met 

mijn ervaring als coach, ben ik nu in de gelegenheid zelf die iemand te 
zijn. Ik bied je dan ook graag mijn diensten aan in de vorm van HR 

mentoring.  



 
Dus wil je als HR-professional inzicht in jouw drijfveren, stijl van 

leidinggeven en wil je je ontwikkelen in stijlflexibiliteit, eigenheid en 
verbinding, dan help ik je met plezier. Laat mij je sparringpartner zijn op 

het gebied van persoonlijke ontwikkeling en/of thema’s als vitaliteit, 
(dis)functioneren, talentontwikkeling en het toepassen van HR-beleid. 

 

HR 
Vanwege mijn jarenlange achtergrond in HR ben ik beschikbaar voor 

interim-opdrachten op het gebied van HR-management, werving en 
selectie, het opstellen van functieomschrijvingen, beloning, performance 

management en dergelijke. 
 

Wat mij drijft 
Mijn drijfveren - zowel zakelijk als privé - zijn verbinding, kijken vanuit 
mogelijkheden, plezier, analyse, humor, autonomie en resultaat. 

 
 

Methodieken 

 

Balanskleurentest 
Dit instrument brengt op basis van een online vragenlijst negen 
individuele drijfveren (uitgedrukt in kleuren) in kaart. De BKT gaat ervan 

uit dat ieder mens deze negen drijfveren in meer of mindere mate in zich 
heeft. Iedereen heeft daarbij een uniek persoonlijk kleurenpalet, wat 

drijfveren, kwaliteiten en valkuilen in kaart brengt. 
 

Dit inzicht vergroot je zelfkennis en werkt als een kompas bij het bepalen 
van doelen. Daardoor is de BKT bij uitstek geschikt voor zowel Personal 

coaching als Loopbaancoaching. 

 

Talenten Motivatie Analyse 
De TMA doet hetzelfde als de BKT, maar is uitgebreider. De TMA is 
gebaseerd op een groter aantal vragen, waarbij jouw scores worden 

vergeleken met de gemiddelde drijfveren van een grote internationale 
controlegroep. Daardoor is de validatie van de uitkomst bij deze analyse 

steviger. 

 
Je kunt het ook combineren met een competentieprofiel en/of 360-

gradenfeedback. Als gecertificeerd TMA-professional raad ik deze 
methode aan bij uitgebreidere of complexere loopbaanvragen, of als basis 

van een Personal Coaching-traject. 
 

Transactionele Analyse 
Dit is een manier om te kijken naar onze communicatie en 
persoonlijkheid. De TA definieert drie rollen van waaruit wij, vaak 



onbewust, communiceren: de ouder, de volwassene en het kind. Daarbij 
wordt communicatie tussen volwassenen als de meest neutrale vorm 

gezien. Vaak laat ik je je levensverhaal of loopbaanbiografie schrijven en 
bekijken we vanuit de TA welke rollen dominant zijn (geworden). 

 
De rol die je kiest, ontstaat al in je jeugd, maar kan in de loop van je 

leven of carrière zijn effectiviteit verliezen. Dit inzicht kan leiden tot de 
keuze om dingen anders aan te pakken. 

 

Voice Dialogue 
Ieder mens beschikt in meer of mindere mate over ‘innerlijke stemmen’, 

die toebehoren aan verschillende delen van onze persoonlijkheid: een 
dominante ik, luie ik, gestructureerde ik, optimistische ik, kritische ik, 

enz. Die hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en 
waarneming. 

 
Bij deze methode gebruik ik de bus als metafoor; wie zijn er allemaal bij 

jou aan boord, wie zit achter het stuur, wie trapt op de rem en waar rijdt 
de bus naartoe? Daarbij kijken we of alle ikken op de juiste plaats zitten 

om het gewenste resultaat te bereiken, of dat daar nog in geschoven 
moet worden. 

 

 

Contact 

 
Neem bij vragen vrijblijvend contact met mij op. 

 
Adres 

Bantuin 5, 3832 KK Leusden 

 
Telefoon 

+31 6 22699554 
 

E-mailadres 
marieke@zwanikkenhrencoaching.nl 
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