
Curriculum Vitae 
PERSONALIA 
Naam:    Bertine Blom 
Mobiel:   06 – 50 64 03 65 
E-mail:    bertine@bertineblom.nl 
 
OPLEIDINGEN 

 Rechtsgeleerdheid RUL, civiel recht, dif. Bedrijfsrecht; 
 Deelcertificaten Onderwijskunde RUL;   
 Leergang Gecertificeerd Trainer (CT), NCATB. Gecertificeerd door 

Det Norske Veritas;    
 Diverse communicatie-, didactische, sales- en management 

trainingen t.b.v. mijn ontwikkeling in het coach-en trainersvak;  
 Post- doctoraal Sales- en marketing, Erasmus universiteit 

Rotterdam  
 Internationaal erkende opleiding Co-active coaching, Schouten & 

Nelissen;.  
 Opleiding tot High Performancecoach en changemanager, LTP en 

HPO Center en ISBW; 
 Opleiding Bitseteer Frans de Groot Opleiding 
 Opleiding tot Businessconsultant, IG&H; 
 Excellente Klantbeleving, Nyenrode Business Universiteit; 
 Nederlandse opleiding tot Gecertificeerd Enneagramcoach 

(N.O.T.E.) 
 Opleiding tot Gecertificeerd Systeemcoach; Van Kempen 
 Leergang Rendement van Geluk, opleiding tot ‘Chief Happiness 

Officer’, Erasmus School of Accounting & Assurance 
 
WERKERVARING 
VAN JURIDISCHE CONCREETHEID NAAR RESULTAATGERICHTE COMMERCIE NAAR 
MENSGERICHTE COACHING 
 
Mijn start heb ik gemaakt in advocatuur en als bedrijfsjurist. In mijn 
vervolgstappen lag mijn uitdaging meer bij vergroten van  commercie en 
ondernemerschap. Gedreven vanuit nieuwsgierigheid, op zoek naar en 
meebouwend met ambities van mensen.  
Ik heb gewerkt als accountmanager, als salesmanager, als 
Salestrainer/salescoach, assessor, presentator, projectmanager, 
cultuurcoach en als individueel – en teamcoach en High Performance 
Coach voor verbeterde teamprestaties. Mijn laatste functie in loondienst 
was Business Consultant Business Excellence: Samen op weg naar een 
excellente bedrijfsvoering! Nu aan de slag als zelfstandig ondernemer… 
 
Doe je mee in een coachingstraject voor jou of jouw organisatie? Morgen 
samen aan de slag! Een nieuwe start! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zoek naar een verandercoach? 
Je wilt meer sturing aan je leven geven. Je slagkracht vergroten. Een aantal zaken graag verbeteren.. en dus veranderen! 
Maar echt veranderen is niet makkelijk. Hoe kun je werkelijk zorgen dat wat je wilt veranderen ook daadwerkelijk in de 
praktijk gaat brengen… Hoe je jezelf kunt motiveren en ook echt vol kunt houden wil ik je graag bij helpen.  
 
Focus! 
Als coach help ik teams- en individuele cliënten resultaten te bereiken en hun leven blijvend te veranderen. Tijdens mijn 
werk in de Sales heb ik dat gedaan vanuit mijn passie om ondernemerschap te vergroten. Niets is zo mooi dan te ervaren 
dat mensen na een training en/of coaching geïnspireerd zijn en pro-actief in beweging komen. Vanuit mijn werk als coach 
ga ik veel verder. Ik kijk daarbij naar de hele persoon en leg de nadruk op het stimuleren van gedrag en leerprocessen die 
kunnen leiden tot meer voldoening, een betere balans en een effectievere leefwijze. Complexe situaties maak ik graag 
inzichtelijk. Je wakker schudden om echt te kiezen! 
 
Na inzicht: Doen! 
Mijn cliënten vinden mij resultaatgericht en praktisch, enthousiasmerend en verrassend. Een bruggenbouwer die de 
combinatie zoekt van én het innerlijke mensgerichte én het uiteindelijke resultaat dat cliënten willen bereiken. Sterk gericht 
op het doen en het (helpen) verleggen van grenzen.  
Bewust zet ik daarom vaak de rem tijdens de coachtrajecten op het tempo van het doen, passende binnen de termijn 
waarbinnen ik als coach het resultaat ook samen met jou wil bereiken……Eerst zal bewuste analyse, zelfinzicht in je 
drijfveren, (her)ontdekken van je talenten én beperkingen en kritische zelfreflectie zorgen voor de keuze van de juiste weg. 
Die alleen leidt tot een bevredigend resultaat vanuit jouw oprechte motivatie.  

 
 

Werkwijze: 
Als coach help ik je (ongekende) krachten te 
ontdekken en doelgericht keuzes te maken 
 
Belangrijk bij (vanuit inzicht in jezelf) naar verbeteren 
van gedrag en attitude is het realiseren van concrete 
‘best practices’. Deze praktijkvoorbeelden laten 
concreet zien hoe het beter kan en wat de positieve 
effecten daarvan zijn op functioneren en de resultaten 
van jou als mens. Geniet ervan tijdens de coaching om 
persoonlijke ‘best practices’ te creëren, de successen 
te vieren en de complimenten te mogen ontvangen.  

 
Tijdens de coachsessies zullen we jouw 
‘verbeterervaringen’ met elkaar delen met eerlijke 
feedback. Mijn doel is jou soms confronterend, maar 
meestal inspirerend te begeleiden op weg naar een 
succesvolle levenswijze die bij jouw levensdoelen 
passen.  

 
Een oprechte vraag aan jou… 
Ben je bereid samen te experimenteren en bewust 
risico’s te nemen om de grenzen op te zoeken van 
nieuwe uitdagende keuzes en levenswijze?  
 
Naast spiegeling pak ik ook een adviserende rol. Dat 
vergt ook doorzettingsvermogen en afspraken maken 
met jezelf en met mij als coach. Wil je dat?  
 
Leef je in wat echt belangrijk voor je is en daag jezelf 
uit! Hoe concreet ga jij het straks anders voelen en 
beter doen?  

 
 
 
 

‘Als je wilt kan een coach jouw leven op z’n kop zetten. Meer grip 
krijgen op je eigen gedrag. Met succes nieuwe effectieve 
gewoontes ontwikkelen. Welke échte keuzes maak jij voor een 
bewuster en gelukkiger leven? 
 
Samen op zoek naar het beste voor jou! Het verrassende 
resultaat kan jouw leven veranderen...’  
 
Wanneer beginnen we ? 
Bertine Blom  


