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Even voorstellen: onze nieuwe collega’s 
Onze dienstverlening hebben we verder uitgebouwd en nieuwe collega’s versterken – met hun 
specialismen – ons team. U kent er vast al een paar. Lees hier meer over onze collega’s. 

 
 
 

 
 

Locatie Nijmegen: 
Yvonne van Terheijden – senior coach en psycholoog 
Ik gebruik in mijn werk mijn eigen ervaring in het maken van levenskeuzes en vervolgstappen. Ik ben begonnen 
in de geestelijke gezondheidszorg. Na herbezinning op mijn loopbaan koos ik voor werk op het gebied van 
arbeid en re-integratie. Sinds 2005 ben ik als zelfstandig psycholoog en coach onder andere actief op het terrein 
van werkgerelateerde problematiek en omgaan met verlies (rouw, gezondheid en werk). Ik kan me vinden in de 
visie van de positieve psychologie en denk hierdoor vooral vanuit oplossingen en mogelijkheden. Met cliënten 
ga ik op zoek naar hoe zij beter kunnen relativeren en hierdoor meer genieten van het hier en nu. Dit biedt 
ruimte voor wat echt van belang is in het leven en je werk. 

Sjoerd van den Berk – teamleider, senior coach en ACTor 
Als zelfstandig (arbeids)coach/adviseur met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 
loopbaanvraagstukken en jobcoaching, breng ik mensen graag in beweging. Ik ben in staat om tijdig problemen 
te signaleren, creatief te zijn en oplossingsgericht te denken. De combinatie met mijn persoonlijke en eerlijke 
benadering maakt mij een betrouwbare gesprekspartner. Daarnaast ben ik sinds 2019 geaccrediteerd ACTor. ACT 
staat voor Analytical Competence Tool. Het instrument meet aanwezige talenten, ontwikkelpotentieel en risicovol 
gedrag. Het geeft in een dialoog meer bewustwording wie je ten diepste bent en hoe jij je eigen unieke waarden 
kunt inzetten in je werk en leven. Balans kan met deze nieuwe inzichten makkelijker hersteld worden. 

Maxim de Bijl – stagiair 
Als toegepast Psycholoog in opleiding ben je altijd met mensen bezig, wat men bezig houdt, hoe men denkt en wat men 
beweegt. Mijn grootste drive om met mensen te werken is dat ieder persoon anders is en ieder persoon zijn eigen verhaal 
heeft te vertellen. Deze verhalen ontdekken en de persoon achter het verhaal leren kennen, daar word ik vrolijk van! 
Eerlijk, betrokken, actief, avontuurlijk en leergierig zijn eigenschappen die dicht bij me staan en mij typeren als persoon. 
Vanaf februari 2021 ben ik begonnen als stagiair bij Nieuwe Sporen en ga ik hier 10 maanden werkervaring 
opdoen binnen de organisatie. Hierbij hoop ik een uitdagende en leerzame periode tegemoet te gaan waarin ik 
alles leer op het gebied van coaching en re-integratie. 

Dore Kemmeren - Coach 
“Wat wil je later worden?” Die vraag heb ik maar al te vaak gekregen. Ik dacht altijd, ik wil niet ‘iets worden’. Liever 
wil ik gelukkig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit te bereiken is door te doen waar je goed in bent, in een omgeving 
waar je gezien wordt voor je talenten. 
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Van oorsprong ben ik ergotherapeut. Daarnaast ben ik Yogadocent en Holistisch coach. In deze rollen heb ik een 
rijkdom aan ervaring opgedaan in het coachen van individuen en groepen. Dit zet ik graag in, in de wereld van de 
re-integratie en de loopbaancoaching. 
Ik zie de mens als meer dan alleen een lichaam of een hoofd. Je bestaat uit een lijf, emoties, gedachten én een 
ziel. Daarnaast functioneer je altijd in een systeem. Doordat ik met deze holistische blik werk, ondersteun ik je 
zodanig dat je jezelf beter leert kennen en dat je beter uit de verf kan komen op het werk. Bovendien streef ik 
naar veel aandacht voor afstemming met het werksysteem. Als coach heb ik een betrokken en duidelijke aanpak, 
daarbij ga ik uit van iemands kwaliteiten en mogelijkheden. Ik help je te exploreren wat je echt wil en kan. Ik stel 
verdiepende vragen en creëer door mijn oprechte nieuwsgierigheid ruimte voor het gesprek. Mijn doel is dat een 
werknemer vanuit zelfvertrouwen en met regie aan de slag kan gaan. 

Locatie Rotterdam: 
Wendy Goodman – re-integratie consulent/coach 
Nadat ik in 1998 afstudeerde in Communicatie, begon ik mijn carrière als tekstschrijver in de reclamewereld. Ik 
miste de persoonlijke interactie met mensen. Uiteindelijk heb ik mijn werkelijke passie gevolgd en ben ik coach 
geworden. Het allermooiste wat er is: mensen anders leren omgaan met de uitdagingen in hun leven. Ik heb 7 
jaar gewerkt als AD(H)D coach en heb bijna 5 jaar geleden PEPcoaching opgericht, mijn eigen coachpraktijk in 
Rotterdam. Als mindset coach motiveer en stimuleer ik mensen om de beste versie van zichzelf te zijn. Ik coach 
mensen naar een positieve(re) mindset om te kunnen veranderen wat om verandering vraagt. En om te kunnen 
accepteren wat niet te veranderen is. 

Re-integratie na corona 
Mensen die corona hebben gehad, kunnen daar vervelende restverschijnselen aan overhouden. Denk aan vermoeid-
heid, concentratieproblemen psychische of andere klachten. Het maakt de terugkeer naar werk lastig. Nieuwe Sporen 
kan daarbij helpen met een speciaal coachingstraject. Lees hier meer over Re-integratie na corona. 

‘Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’ voor klanten met een WW-uitkering en 
klanten die binnen 4 maanden werkloos dreigen te worden 
Per 1 september re-integratiediensten mogelijk voor alle klanten regionaal mobiliteitsteam (RMT). Vanaf 1 
september kunnen deze overige klanten worden aangemeld. Dit betekent dat alle klanten van het regionaal 
mobiliteitsteam vanaf 1 september in aanmerking kunnen komen voor re-integratiediensten. Met deze aan-
vullende crisis dienstverlening kunnen mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben, geholpen 
worden aan een baan. 
In de regionale mobiliteitsteams werken de rijksoverheid, gemeenten, UWV, SBB, werkgeversorganisaties, 
vakbonden en onderwijsinstellingen samen in een arbeidsmarktregio.  

Over re-integratiebureau ‘Nieuwe Sporen’ 
Nieuwe Sporen is een re-integratiebureau waar preventie hoog in het vaandel staat. We helpen mensen bij 
het vinden van een duurzame passende baan. Onze coaches zijn actief in de regio’s Nijmegen en omgeving, 
Rivierenland. Noordoost Brabant en Zuid-Brabant, Noord-Limburg en de regio’s Rotterdam en Den Haag. 
Meer informatie over ons kun je vinden op onze website www.nieuwesporen.nl. 

Informatie en aanmelden 
Bij vragen of meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen via office@nieuwesporen.nl 
of  024 360 70 34. 
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