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CURRICULUM VITAE
PERSOONSPROFIEL

Ik ben een toegewijde enthousiaste loopbaancoach die samen met jou gaat voor een
maximaal resultaat. Ik zet graag mijn nieuwsgierigheid, creativiteit en ondernemende
instelling in om jou te begeleiden naar waardevolle (hernieuwde) inzichten en een
vitaliserend loopbaanperspectief.
Ik merk dat cliënten mijn pragmatische, positieve en doortastende manier van werken
erg prettig vinden waarbij ik gebruik kan maken van een groot inlevingsvermogen.

SPECIALITEITEN

⋆ Loopbaancoaching
⋆ Jobcoaching
⋆ Arbeidsmarktbegeleiding

SAMENVATTING
WERKERVARING

Vanaf 2005 begeleid ik medewerkers bij het zetten van stappen in hun
professionele carrière.
LOOPBAANCOACH
Bureaus: CARRIÈREPARTNERS, Alterim
10-2012 – heden
Loopbaanbegeleiding van professionals bij trajecten op het gebied van in,
door-, en uitstroom.


Ontdekken van talenten en verworven competenties



Ontdekken van waarden en zingeving,



Definiëren van persoons- en functieprofiel



Sollicitatietraining



Gebruik leren maken van het eigen netwerk en social media



Ontwikkelen van beroepsgerichte competenties

SENIOR RECRUITMENT CONSULTANT
Bureaus: Alterim, Randstad Search & Selection, UBN Select, MT&V Finance
02-2005 – 10-2018


Werven, selecteren en coachen van professionals voor
sleutelposities in het bedrijfsleven



Sparringpartner voor HR, Management en Directie



Bedienen van een grote portefeuille van profit klanten in de
Randstad

CORPORATE RECRUITER
Adecco Hoofdkantoor
09-2003 – 07-2004
OPLEIDING

2015-2016 POST-HBO LOOPBAANCOACH, VISTANOVA – DIPLOMA
2000-2004 HBO PERSONEEL & ARBEID, HOGESCHOOL VAN UTRECHT - DIPLOMA
1998-2000 HALO, SPORTACADEMIE DEN HAAG
1992-1998 HAVO, MINKEMA COLLEGE WOERDEN - DIPLOMA

NEVENACTIVITEITEN

TRAININGEN

WAT CLIËNTEN
OVER MIJ ZEGGEN



Lid van de Noloc en kwaliteitskring Amersfoort



Organiseren van events, kennissessies en netwerkbijeenkomsten
als voorzitter van Financieel Café Amsterdam en bestuurder van
Financieel Café IJsselland (2013-2018 bij Alterim)



Organiseren van kookdagen, workshops en borrels als Oprichter
van Kookpunt Utrecht (sinds 2010)



Basiscursus NLP via First Act



Masterclass Strategie & Marketing TiasNimbas



MBTI



GITP STAR-methodiek

“Merijn heeft me gedurende een traject geholpen om stap voor stap duidelijk te krijgen
welke volgende carrièrestap ik kon en wilde maken. Door gebruik te maken van op de
persoon afgestemde oefeningen en opdrachten ben ik patronen gaan herkennen in het
heden en verleden en zag ik verbanden die ik eerder niet zag. Vanuit die basis was het
ook makkelijker om keuzes te maken voor de toekomst. Kortom, voor goede, diepgaande
én persoonlijke loopbaanbegeleiding is Merijn absoluut de juiste persoon.”

“Merijn is een gedreven coach met zeer veel kennis. Je merkt dat hij heel veel energie
krijgt van de begeleiding die hij je geeft en deze energie krijg je zelf dan weer terug.
Programma wordt volledig afgestemd op jouw situatie. Helpt je enorm goed om weer de
beste versie van jezelf te kunnen laten zien en te weten waar je het carrière technisch
allemaal voor doet. Heb je ergens twijfels op je carrière pad, dan helpt Merijn je echt
super goed. Echt een aanrader!”
“Topcoach! Geen standaard programma, maar loopbaancoaching op maat. Merijn is zeer
betrokken en daagt je uit om op zoek te gaan naar wat echt vitaliseert en bij je past.
Belemmerende overtuigingen stelt hij vakkundig ter discussie. En hij begeleidt je naar
concreet resultaat. Absolute aanrader!”

