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Naam   :  Damhuis 
Roepnaam  :  Ferrie 
Adres   :  Fokke Noordhoffstraat 35   
Postcode  :  6823 DV   
Woonplaats  :  Arnhem 
Telefoon   :  06-53615732 
Email   :  info@pblcoaching.nl 
Geslacht  :  man 
Geboortedatum :  16 april 1953 
Nationaliteit  :  Nederlands 
 
 
 
Van jongs af aan interesse in gedrag van mensen, religie, filosofie, spiritualiteit, psychologie,  
zelfontwikkeling (bewust leven) en muziek. Een generalist, omdat zoveel dingen interessant zijn. 
De mens staat daarin altijd centraal, omdat iedereen en iedere situatie uniek is. Mijn passie! 
 
25 jaar in loondienst gewerkt bij grote verkooporganisaties (detailhandel en B2B). 
Steeds vaker merkte ik dat dit niet meer bij me paste. In ‘94 heb ik een cursuscentrum & winkel voor 
persoonlijke ontwikkeling opgezet in Harderwijk. De ‘rode draad’ in mijn leven was opgepakt.  
Vanuit mijn passie met aandacht omgaan met mensen en mensen te ‘bewegen’ / motiveren . 
    
Na 11 jaar het bedrijf verkocht en werk sinds eind 2005 als zelfstandig Life Coach & Trainer, 
onder de naam: PBL-coaching & Training. 
 

 
 

Juli ’06 – heden Personal, Executive Life Coach, coachen van particulieren en ondernemers  
bij levensvraagstukken &  loopbaan -/ carrière-/ ondernemerscoaching en 
begeleiding. 

 Specialisatie: Relaties, Rouw-/verliesverwerking, management.    
www.pblcoaching.nl  
Trainer, diverse trainingen/workshops op het gebied van zelfontwikkeling 

 

Juli ’10 – heden TeamCoach / Trainer, trainingen op het gebied van levensvraagstukken, 
persoonlijke ontwikkeling, competentie, teambuilding & Sales, zakelijke 
maatwerktrainingen 

 

Sept.’04- juli 2011 Freelance Interim manager  
2 Sociaal Culturele Centra te Ermelo, waarvan 1 met een theaterzaal,  
240 zitplaatsen, (20 uur per week). Vaste medewerkers 11 en 7 oproepkrachten  
Taken zijn ondermeer (naast dagelijkse leiding): Bestuurlijk overleg, 
Gemeentelijk overleg, financieel management c.q. herstructurering, opzet en 
implementatie van nieuwe reservering -/ en kassasoftware, personeelsbeleid, 
verhuurbeleid, herstructurering van de organisatie en beleid, opzet van een 
marketingstrategie, budgetverantwoordelijk. (Eindverantwoordelijke, 
rapporterend aan het bestuur bestaande uit 5 personen en gemeente 
ambtenaren w.o. aan de wethouder welzijn). 
 

1994 – okt.2005 Zelfstandig ondernemer / oprichter  
GIRPS – cursuscentrum voor persoonlijke ontwikkeling - speciaalzaak – theehuis. 
Het bedrijf is per 1 oktober 2005 verkocht. 

 

1969 – 1994  Diverse functies in Sales, verkoper, salesmanager (wo. B2B) interim manager  
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2-jarige HBO-opleiding LifeCoaching ATMA-Instituut,  
erkend door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland registratienummer: 64096-64836  
Coachen op het gebied van privé & werksituaties 
Verlieskunde, Rouw-/ en traumaverwerking 
Marketing opleidingen: Marketing Praktijk – Nima A, B en C, Praktijk diploma Boekhouden 
diverse trainingen waaronder commercieel, management en OR. 
 

 
 
 

Aangesloten bij beroepsverenigingen:  NOBCO & EMCC  nr.3600 
 
 

 
 
 
2010 – 2014 Assistent mentor ATMA Nederlands Instituut voor LifeCoaching 
2010 – 2012 Adviseur Care for Women, bedrijfsbegeleiding 
2007 – 2009 Vrijwilliger Algemene Hulpdienst Harderwijk, belasting adviseur 
1975 – 1980 1e penningmeester Stichting Kindercentra Nieuwegein (destijds 10 

peuterspeelzalen met peuterleidsters in loondienst) 
1977 – 1986 Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Vroom & Dreesmann Nederland 
1986 – 1994  Voorzitter Katholieke Basisscholen Almere 
 

 
 

 

• People-manager, met respect voor elkaar de beste kwaliteiten naar boven halen, 
goed in omgang met-/ en motivatie van mensen (inzicht en mensenkennis) 

• Pragmatisch, financieel-economisch inzicht, analytisch 

• Pionier, ontwikkelingsgericht en besluitvaardig, commercieel én sociaal 

• Leergierig, ambitieus, hands-on mentaliteit 

• Punctueel, efficiënt en gemotiveerd, doortastend 

• In staat om in korte tijd situaties eigen te maken en te analyseren 

• Flexibel en stressbestendig (geen 9.00-17.00 mentaliteit) 

• Communicatief en representatief 

• Eerlijk, betrouwbaar en sociaal. Langdurige relaties hebben mijn voorkeur 

• Rustige uitstraling, luistervaardig 
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