
Francis: de verbinder die luistert, spiegelt en transformeert

2019 – heden |  Zelfstandig Ondernemer P.zaken – ontdek.leef.groei 
        1:1 en teamcoachingtrajecten

Met loopbaan coaching neem je het heft weer in eigen handen. De vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat wil
ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat kies ik?’ worden beantwoord in een op maat traject.

Teameffectiviteit: ‘Onafhankelijkheid in wederzijdse verbondenheid’ 
Ik inventariseer de veranderbehoefte. Door de gesprekken die gevoerd worden krijg ik de boven- en 
ondeonderstroom binnen het team in het hier-en-nu inzichtelijk. Daarnaast filter ik wat het team uniek 
maakt. Vanuit de persoonlijke Insights Discovery profielen maak ik het huidige teamprofiel inzichtelijk 
en wordt het gewenste team profiel gezamelijk gedefinieerd. Vervolgens gaan we aan de slag!

‘Bij Francis zijn werkelijk alle aspecten die van belang zijn voor een succesvolle transitie 
in goede handen. Of het nu gaat om individuele begeleiding voor onze medewerkers, het 
ondersteunen bij een mobiliteitsvisie of het op respectvolle wijze invulling geven aan een 
outplacementtraject. Het is misschien wel één van haar meest in het oog springende 
talenten, dat zij in talenten, dat zij in staat is op elk aspect en op korte termijn van grote professionele 
toegevoegde waarde te zijn voor mens én organisatie.’

2018 | Sabbatical

2007 – 2017 | Zelfstandig Ondernemer Bureau P-zaken
                          Coaching en organisatieadvies voor P&O-vraagstukken

Mobiliteitsmanager a.i. – Rechtbank Zeeland/West-Brabant (2015 – 2017)
Ontwikkelen en implementeren van een mobiliteitsbeleid vanwege reorganisatie 
digitaliseringsproces rechtspraak voor locaties Tilburg, Breda, Bergen op Zoom en 
MiddelbuMiddelburg. Introduceren duurzame inzetbaarheid en stimuleren van reguliere mobiliteit 
onder juridisch medewerkers en staffunctionarissen.
Teamcoachingtrajecten: vergroten teameffectiviteit communicatie en samenwerking tussen
Rechterlijke Macht en Juridisch medewerkers.

Business Partner a.i. – Leen Bakker Nederland b.v. (2010 – 2014)
Teamcoaching en organisatieadvies P&O vraagstukken
Afdelingen Finance & ICT | Inkoop & Communicatie | Formule | P&O (P-Direkt)  | 
VVeiligheid | Logistiek & Expeditie
Mobiliteit bevorderen en reorganiseren van werkprocessen (afname personeelsbestand).

P&O manager a.i. – W&R Etiketten Tilburg (2010 – 2014)
Ontwikkelen en implementeren van een personeelsadministratie, verzuim- en 
beoordelingsbeleid. Begeleiden van het lijnmanagement in personeels vraagstukken.

Loopbaancoach – Bosch Transmission Technology (2010 – 2013)
Begeleiden van verschillende verbetertrajecten binnen het persoonlijk functioneren van 
technisch opetechnisch operators.

P&O manager a.i.  - Vereniging Verticaal Transport (2009) 
                                - Thuis Begeleiding Autisme+ (2008)
Organisatieadvies P&O vraagstukken
Ontwikkelen en implementeren van personeelsadministratie, verzuim- en 
beoordelingsbeleid. Begeleiden van lijnmanagement op in-, door- en uitstroomprocessen.

1994 – 2007 | Beleidsmatig en operationeel P&O adviseur Philip Morris Holland b.v.
AfAfdeling Learning & Development en Productieafdeling Maak/Pak 
Recruitment | Ontwikkelen P&O-instrumenten | Leiderschapsprogramma | 
Formatieplanning | Loopbaancoaching | Arbeidsrecht | CAO | Adviseren lijnmanagement.
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Profiel
Inlevend | Resultaatgericht | Open 
| Zelfstandig | Communicatief | 
Daadkracht | Enthousiast | Integer 
| Gestructureerd | Analytisch |

Kwalificaties | Assessments
2016 | ID team trajecten
2014 | ID feedback trajecten
2014 | Insights Discovery (ID)
2012 | OPQ32
2007 | MBTI
2006 | A2006 | ALTI

Opleiding
2018 | Coaching Natuursymboliek 
2017 | ChiNengQigong docent 
2010 | Arbeids- en Sociaal-
             verzekeringsrecht (update) 
2008 | NOBCO Beroepscoach
1994 | HBO Arbeids1994 | HBO Arbeidsrecht en 
            Personeelsmanagement
1990 | European Secretary 
            Academy

Samenkomen is een 

begin. Samenblijven is 

vooruitgang. 

Samenwerken is 

succes. (H. Ford)

Investeer in jezelf en 

krijg weer regie over 

wat je denkt, doet 

en voelt.


