praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,
om je te laten coachen door Marianne
Zandman
Word met coaching een betere leraar!

Mijn gegevens

Naam: Marianne Zandman
Functie: Accountmanager, Beeldcoach én Register
wandelcoach, trainer, senior onderwijsadviseur
Telefoonnummer: 079 329 54 90
E-mail adres: m.zandman@onderwijsadvies.nl
LinkedIn profiel van Marianne
Expertise
Opleiding:
PABO, Onderwijskunde, Pedagogische en Psychologische Wetenschappen,
Ontwikkelingsgericht Onderwijs, VU Amsterdam, Leraar en directeur PO, Beeldcoach en
Register Wandelcoach
Werkervaring:
Leraar (diverse groepen), Directeur basisonderwijs, Coach, trainer en adviseur
Specialiteiten: Beeld coaching /SVIB, Wandelcoaching, Register Wandelcoach
Wat ik als coach met mijn expertise wil
Ik word uitgedaagd daar waar mensen willen werken aan hun eigen persoonlijke groei en
ontwikkeling én zelf echt in beweging willen komen. Ik lever graag door coaching een
bijdrage aan verandering en verbetering van werk- en praktijksituaties. Ik doe dit met
aandacht voor leren en talent. Inzicht, oplossing en dialoog staan centraal. Graag haal ik
samen met jou het beste uit jezelf.
Door jarenlange ervaring ben ik deskundig, kritisch, eerlijk en duidelijk als het op
competenties aankomt. Betrokken en resultaatgericht en help jou je zelfsturend vermogen,
vitaliteit en werkplezier te vergroten. Dit kan binnen of buiten de context van de organisatie
waarvoor je werkzaam bent.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door…
Door middel van luisteren en het geven van gerichte aandacht sluit ik aan bij je wensen.
Uit ervaring merk ik dat men mij veel toevertrouwt en ik ga daar integer mee om. Mensen
voelen zich veilig bij mij én ze voelen veiligheid om zich kwetsbaar te kunnen opstellen.
Vaak zie ik mogelijkheden en opties en ben altijd op zoek naar nieuwe input. Ik geef niet snel
op en heb veel doorzettingsvermogen. Ik ben eerlijk en empathisch.
Samen met de coachee kan ik goed luisteren naar je innerlijke criticus, maar laat ook je
innerlijke vriend naar boven komen, die helpt je namelijk verder.
Ik ben tevreden als ik een bijdrage kan leveren aan je persoonlijke ontwikkeling en er
daardoor meer werkplezier en ook echt beweging ontstaat.

Mijn motto
Een leven lang leren! Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd, je hebt iedere dag een
kans om iets nieuws te leren. Sta daarvoor open en zet daarbij jezelf op de eerste plaats.
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