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Levensloop 

I grew up with physical activity and sports    
Lichamelijk en geestelijk welzijn, lichaamsbeweging, dans, topsport en een evenwichtige voeding zijn altijd een 
natuurlijk onderdeel van mijn leven geweest. Mijn deskundige coaching is gebaseerd op waardering, respect, 
empathie en authenticiteit in de relatie. De optimalisatie of probleemoplossing is doel-, maar vooral proces- en 
oplossingsgericht. De kompenties van de coachee worden versterkt en duurzaam ontwikkeld; ook 
gedragspreventie speelt een belangrijke rol. Door mijn kennis en ervaring in de communicatiepsychologie 
maak ik als geen ander optimale (online) relatieopbouw in het coachingstraject mogelijk. Als gecertificeerd 
business en master gezondheidscoach in gedragsveranderingspsychologie, gecertificeerd voedings-
deskundige en personal trainer, coach ik mensen door middel van praktische oefeningen, waarbij ik complexe 
kennis van mentale en fysieke gezondheid vereenvoudig tot uitvoerbare stappen om -zelfverzekerd en 
bekwaam- topresultaten te leveren die de oppervlakkigheid ontstijgen. 

I got mentorship during a pivotal time in my life and thus excelled at particular set goals 
Al vroeg in mijn loopbaan heb ik aan den lijve ondervonden wat het betekent als lichaam, geest en geluk 

levensbedreigend tekortschieten. Dit bracht mij ertoe een opleiding in de 
gezondheidsbranche te volgen, mij op vele gebieden te ontwikkelen en naar het buitenland 

te gaan. Op basis hiervan heb ik in 2010 in München het concept Your Health Coach 
ontwikkeld om mensen te begeleiden op hun zoektocht naar een bewust, gezond en 

gelukkig leven, duurzaam door een revolutionaire maar pragmatische aanpak. 

I watched people suffer - that motivated me to fix my own problems   
Ik observeer graag menselijk gedrag en sindsdien denk ik daarover na, net als over mijn 

persoon, mijn visie en mijn levensstijl. Ik heb intensief in mijzelf gevoeld hoe ik wil leven, wat 
mijn waarden zijn en hoe ik die het beste in praktijk kan brengen om volledig tevreden te 

zijn met mijzelf. Vandaag ben ik het beste voorbeeld van een persoon met een evenwichtig 
en gelukkig leven zonder beperkingen. 

Get to know me  
Ik leer je graag de kneepjes van het vak op weg naar jouw ‘happy place’ van diepe  tevredenheid en 
vervulling. 
 
Career / professional experiences / learning stations    
Nationaal team synchroonzwemmen, NL 1990-1995 
Studie Communicatiemanagement, NL 1995-2000 
Persoonlijke / Groeps / Voedingscoach, Den Haag, NL 1999-heden  
Reclamebureau IMMITS, Communicatieadviseur, Rotterdam, NL 2000 -2003  
Gemeente Den Haag, Managementfunctie Bibliotheken, Den Haag, NL 2003 -2006  
Siemens Nederland, Adviseur interne bedrijfscommunicatie, NL 2006-2007 
Siemens AG, Adviseur interne bedrijfscommunicatie, München D  2007 -2009 
 
Bailine, Voedingsdeskundige, EMS trainer, Oslo, Noorwegen, 2019  
Your Health Coach Studio | Sabine Heijman, Oprichter, München, D 2010-heden 
Gecertificeerd Business Coach, München, D 2010  
Stanford Universiteit, Prof. B.J. Fogg, Tiny Habits Coach, USA 2016  
Gecertificeerd Deep Stretch Coach, YogaBody, Spanje 2021  
Gecertificeerd Ademhalingscoach, YogaBody, Spanje 2021  
München Business School, Gecertificeerd Digitaal Verkoopexpert, München, Duitsland 2021  
Karlsruhe Instituut voor Coaching, Online Health Coach, Karlsruhe, D 2021  
Precision Nutriton, Gecertificeerde Voedingscoach, Toronto, Canada 2021  
Precision Nutriton, Gecertificeerd Master Gezondheidscoach, Toronto, Canada 2022   
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I am a 
Trustworthy, 

Honest, 
Balanced and 
Happy Person 
with Passion! 
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