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Coachprofiel Karin Starink 
 
 
Werklocatie 
Zevenend 33, 1251 RL  LAREN  (NH) 
In overleg is een andere locatie mogelijk. 
 
Professionele achtergrond 
• Manager/trainer 
• Coach 
• Professional Business Communicator (The International NLP Trainers Association) 
• Gecertificeerd MDI gedragsanalyses Consulent  
• Gecertificeerd Management Drives Consultant 
• Sinds 2000 eigen bedrijf, training, advies, individueel- & teamcoaching, werving & selectie, 

begeleiding bij veranderingen en loopbaan 
 
Ervaring met coaching 
Sedert 20 jaar  
 
Doelgroepen /sectoren 
• Afdelingsmanagers, projectmanagers, account- en sales managers, docenten, klantenservice, 

stafleden, financieel specialisten, artsen, apothekers en directeuren binnen de profit en non 
profit sector. Zakelijke dienstverlening, industrie, onderwijs, woningbouwcorporaties, 
overheid en charitatieve instellingen 

• Projecten voor collega trainingbureaus 
 
Type vragen 
• Persoonlijke blokkades in relatie tot leidinggevende, collega’s en klanten 
• Begeleiding bij loopbaanvraagstukken 
• Ondersteuning bij veranderingsprocessen 
• Effectiever gedrag willen ontwikkelen in samenhang met omgeving 
• Intervisie  
• Team coaching en -ontwikkeling 
 
Referenties 
In overleg 
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Toegevoegde waarde 
Als externe coach kan ik objectiever kijken naar de organisatie en/of de persoon. Ik kan 
helpen met het vinden van oplossingen voor zaken die verdere persoonlijke 
ontwikkelingen in de weg kunnen staan. Ik ben er 100% voor de coachee en bied de 
mogelijkheid om het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn op een hoger niveau te brengen.  
Coachen biedt de mogelijkheid de kwaliteiten van de gecoachte te stimuleren. Met als 
hulpmiddel instrumenten als MDI waarmee gedragingen en kwaliteiten op een valide 
wijze in beeld worden gebracht. Coachen is een geweldig instrument om de eigen kennis 
en ervaring, op welk terrein dan ook, te delen. 
 
Werkwijze 
Ik werk op basis van gelijkwaardigheid, vertouwen en respect en verlies het menselijk en zakelijk 
aspect niet uit het oog. Samen (en eventueel in samenspraak met de leidinggevende) bepalen we 
de doelen. Afhankelijk van de gestelde doelen beslaat een gemiddeld traject 6 – 8 sessies.   
 
Tarief 
Mijn tarief is € 150,- p/u incl. voorbereiding en excl. BTW;  
Reiskosten € 0.30 per km excl. BTW 
 
M: 06 53 497 620 
E: karin@helman.nl 
W: www.helman.nl 
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