PROFIEL
Ervaren coach voor professionals die met meer zelfvertrouwen,
regie en energie hun pad willen vervolgen. Ik loop een stukje
mee op hun pad om nieuw licht te werpen op het vraagstuk dat
speelt. Door bewustwording van hun sterke punten, natuurlijke
kwaliteiten, (on)bewuste aansturing leren ze op een andere
manier te kijken en worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar.
Zodat ze kunnen leven en werken op een manier die bij hen
past. Krachtig en Mild.
Klanten noemen mij betrokken, oprecht geïnteresseerd,
respectvol, vriendelijk, analytisch en een stille kracht.

LINDA
DONKERS
COACH
KRACHTIG EN MILD
BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN
Coaching
NLP
Systemisch werken
Bewustwording
Persoonlijk leiderschap
Analytisch
Inlevend
Samenwerken
Observerend
Stille kracht

NEEM CONTACT MET ME OP VIA:
E-mail: linda@lifecoachkrachtigenmild.nl
Telefoon: 06 - 39392494
Website: www.lifecoachkrachtigenmild.nl
Praktijkadres: Essenlaan 90, 3062NR
Rotterdam

EN WIE BEN IK NOG MEER?
Moeder van 2 pubers
Hobbykok
Dol op tafelen en lekker eten
Wandelaar

WERKERVARING
Life coach Krachtig en Mild
Coach | april 2019 - heden

1 op 1 coaching, workshops, spreker

EY

Tax Partner | juni 2006 - juni 2019

Advisering fiscale impact van nieuwe investeringen en
bedrijfsbeslissingen, focus op energie- en olie en gassector,
duurzame energieprojecten, invulling fiscale functie bedrijfsleven,
fiscale positie jaarrekening, interne HR rol, aansturen team en
begeleiden junioren.

Loyens & Loeff

Senior Manager Tax | september 2006 - mei 2006

OPLEIDINGEN
Con Amore

Psychosociale basiskennis | september 2019 - juni 2020

Geeft een stevige fundering door psychische processen en de
invloed van de geest op ons lichaam te begrijpen en te weten
wanneer ik moet door verwijzen naar een andere professional.

HBM Center

Accreditatie ACT individueel en verdieping | okt. 2019 - juni 2020

Kennis en vaardigheden om op een efficiënte en effectieve
manier zich te krijgen op de bewuste en onbewuste aansturing
van ons gedrag, de sleutel voor verandering.

Personal management

Integral Life coach NLP practioner en Master | okt 2018 - juni 2020

Integraal werken met meerdere methodieken om een
diepgaande transformatie teweeg te brengen bij klanten.

Universiteit van Tilburg

Fiscale economie en Fiscaal recht | 1994 - 1997

