
 

 

Opleiding en training: 
 

• Integrative coaching, School of 
Positive Transformation 
London, 2021-2023 

• Beroepsopleiding Socratisch 
gespreksleider, BoltenTraining, 
2020 

• Evolutionary Coaching, 
Personal mastery class, Barrett 
Values Centre,  2018 

• Masterclass Voice Dialogue,  
P. Stamboliev, 2018 

• Myers Briggs Type Indicator,  
Certified practioner, OPP, 2016 

• Myers Briggs Type & Teams, 
OPP, 2016 

• Top Practicum Personality, 
Avicenna Academie voor 
leiderschap, 2016 

• World class Leiderschap 
module Pretoria, Avicenna, 
2015 

• Leiderschap Practicum 
Maastricht, Avicenna, 2015 

• Job marketing, A. Vincent & 
Company, 2015 

• E-coaching, ABL, 2014 

• Avicenna  leergang voor 
leiderschap,  2012 

• Levensloop als levenskunst 
vanuit existentieel perspectief, 
nascholing Radboud Nijmegen 
o.l.v. dr. J.v.d. Huyghevoort, 
2010-2011 

• Professional Training Program 
PRI therapeut, 4-jarige post 
HBO opleiding, 2005 t/m 2008 

• Werken met de DSM IV,  
Rhino Noord, 2005 

• Jong Verlies, opleiding 
rouwbegeleiding kinderen en 
jongeren, Expertisecentrum 
omgaan met verlies, 2004 

 
 
  

 

    
    

Julia Blauwkuip Coach & procesbegeleider 

prosProcesbegeleider procesbegeleider 
 
Geïnteresseerd in wat mensen beweegt is mijn doel steeds om potentieel te ontdekken en individuen, 
groepen en teams te ondersteunen bij het effectief vervullen van hun professionele rol en het versterken 
van hun persoonlijk leiderschap. Van nature nieuwsgierig en enthousiast, sta ik in mijn kracht  wanneer er 
antwoorden gezocht worden op complexe vragen en persoonlijke doelen aan organisatiedoelen 
verbonden moeten worden. Ik houd ervan om mijn ervaring te delen en kennis over te dragen; daarbij 
word ik gesteund door een goed observatievermogen en een sterk ontwikkelde intuïtie. 
 

Website: www.blauwkuip.info            linkedin.com/in/juliablauwkuip/ 
 
 

 
 
Ik weet in groepsprocessen taboes te doorbreken en word er blij van, als we er in slagen om de dialoog 
(weer) op gang te brengen. Graag zet ik mijn energie en ondernemingszin in om mensen en zaken in 
beweging te krijgen.  
 
o massa. Donec mi magna, vestibulum eu pellentesque nec, interdum eu mauris. Vestibulum ac purus sit amet mi 
pretium fermentum. Morbi eu placerat quam. Nulla ut dignissim eros. Nullam luctus elit vel arcu tempus nec 
lobortis leo volutpat.  
 
 

Werkervaring 
 2000 - heden 

Personal (executive) coach, facilitator, 
procesbegeleider, teamcoach en trainer 
Eigen adviespraktijk in Arnhem 
 
Individuele begeleiding, coaching en advies  

▪ Thema’s: leiderschap, waardes, loopbaan, zingeving, 
kernthema’s in leven en werk, balans vraagstukken. 

▪ Evolutionary Coach, certified by Barrett Values 
Centre (USA) 

▪ Certified MBTI practioner 
▪ ACIC accredited Integrative Coach (UK) 
▪ Aangesloten bij NOBCO/EMCC, vaksectie Executive 

Coaching 
 

Team coaching, procesbegeleiding, intervisiebegeleiding en 
training, o.a.:  

▪ MBTI Team coach. 
▪ Cultural Transformation Tools Assessor 

(gecertificeerd door het BVC in de USA). 

  
 2012 - heden 

Moderator, procesbegeleider, coach, docent 
en intervisiebegeleider                           
Avicenna, Academie voor leiderschap en 
Meaningful Matters, Deventer 
 

In diverse open leiderschap leergangen en  
in-company trajecten. 

 
 

 2002 - heden 

Consulent, loopbaanbegeleider en trainer,          
Van Ede & Partners, Arnhem     
  

▪ Careercoach en coaching on the job;  
▪ Trainer en Intervisie begeleider; 
▪ Mentor en trainer vakbekwaamheid loopbaan advies 

voor de landelijke organisatie Van Ede & Partners; 
▪ Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 

nieuwe product-marktcombinaties. 
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• Rouw- en verliesbegeleiding 
voor ervaren hulpverleners, 
LSR Landelijke Stichting 
Rouw-begeleiding, 2003 

• Creatieve loopbaan 
counseling,  St. Mattias, 2003 

• 3-jarige ITIP opleiding,  
Instituut voor toegepaste 
Integrale Psychologie, 1999-
2002 

• Psychodramatische 
werkvormen, ITIP 2003 

• Leiderschap intensive, 
Managementcentrum de Ark, 
1999 

 
drs. Italiaanse taal- en 
letterkunde en Algemene 
Literatuur Wetenschap,  
Rijks Universiteit Leiden, 1983 
 
Opleiding beëdigd vertaler 
Italiaans en Engels,  
Rijks Universiteit Utrecht, 1983 
 
Gymnasium Alpha,  
Montessori Lyceum Rotterdam, 
eindexamen 1976 
 

Talenkennis: 
Italiaans en Engels : uitstekend 
Frans en Duits :  goed 
 

Beroepsvereniging: 
NOBCO, lid vaksectie 
Executive coaching 
 
Bestuurlijke ervaring: 
Bestuurslid Stichting PIP (t.b.v. 
Opleiding v hulpverleners  in 
Kenia), 2011-heden 
 
Bestuurslid Stichting de 
Regenboogboom (t.b.v. kinderen 
en families, die te maken hebben 
met levensbedreigende ziekte, 
trauma of handicap), 2003-2006 
 
Vrijwilligerswerk: 
Stichting de Regenboogboom, 
1998-2006 
 
Hobby’s: Natuur, cultuur, reizen, 
yoga 
 
Samenwonend, 3 volwassen 
kinderen  
 
 
 
 
 

Werkervaring vervolg      

 2005-2015 

Past Reality Integration (PRI) therapeut, 
Eigen praktijk 

▪ Begeleiding van cliënten bij uiteenlopende  
psychosociale vraagstelling; 

▪ Leertherapeut binnen de PRI therapeutenopleiding; 
▪ Begeleiding PRI-workshops voor PRI International in 

binnen- en buitenland. 
 

       2003-2007 

Rouw- en verliesbegeleider,  
Eigen praktijk  
In deze praktijk heb ik gewerkt met kinderen, jongeren en 
volwassenen met acute - en verlate rouw en heb ik trainingen 
gegeven aan leerkrachten, docenten, decanen en advies aan 
scholen.  
 

         2004-2005 

Lid van het managementteam  
Van Ede & Partners Arnhem 
In een tweehoofdige vestigingsdirectie verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding van de vestiging, acquisitie, werving en 
selectie. Tevens professioneel inhoudelijk aanspreekpunt. 
  
 

        1992-2000 

Directeur (DGA) 
Cameleon Lederwaren B.V., 
Arnhem en Mahdia Tunesië 
In een internationaal opererend productiebedrijf t.b.v. van 
high end fashion (100 fte) als directeur verantwoordelijk  
voor product development, inkoop en internationale sales. 
Leidinggeven aan staf op hoofdkantoor in NL. 

 

          
       1986 -1992 

Directeur/eigenaar  
Blauwkuip translations vertaalbureau  
(met 10 freelance medewerkers) 

          

       1984 -1986 

Taalgroep manager  
Communicatiebureau Tekom, Noordwijkerhout 
Verantwoordelijk voor taalgroep Romaanse talen en Engels 
 

          

       1979 -1984 

Docent Italiaans 
o.a. aan de Volksuniversiteit in Leiden 
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