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Dan krijgt ze de gelegenheid om met

haar gezin naar China te verhuizen. 

Ze woont daar meer dan drie jaar met

haar familie en leert acupuntuur en de

filosofie van de traditionele genees-

kunde. Aangezien dit avontuur goed

bevalt komt daar ook nog een periode

van wonen en werken in Canada ach-

teraan van twee jaar. Daar doet

Angelique coachopleidingen en leader-

ship trainingen. 

Teruggekomen in Nederland in 2008

besluit zij de medische wereld te gaan

dienen vanuit de rol van coach/trainer

en doet zij een opleiding voor supervi-

sie en intervisie. Het verlangen groeit

om de wijsheid van alle diverse werel-

den die Angelique van nabij heeft

leren kennen in de gezondheidszorg

naar binnen te brengen.

Er komt ook diverse coaching op haar

pad in andere werelden dan de medi-

sche: overheid, bedrijfsleven, NGO’s,

etc. Ook dat verbreedt haar inzicht en

interesse voor organisatie structuren. 

Momenteel focust Angelique zich 

vooral op de medische wereld en het

faciliteren van leiderschap in dokters.

Ze doet dit als supervisor en intervisor

verbonden aan de huisartsopleiding,

als NHG visitatie gespreksleider en als

coach op individuele basis en/of in

teams en als trainer. Daarnaast werkt

ze als internationale coachtrainer en

leadership facilitator voor CTI (The

Coaches Training Institute). 

Naast dit alles is zij trotse moeder van

drie (bijna) volwassen kinderen, is zij

getrouwd en geeft haar waarden van

familie en verbinding op een dagelijk-

se manier vorm. Haar waarden van

gezondheid en plezier komen tot hun

recht in zeilen, racefietsen, piano-

spelen of de tango dansen. 

Over Angelique van Dam
NNaa  hhaaaarr  ggeenneeeesskkuunnddeessttuuddiiee  iinn  AAmmsstteerrddaamm  wweerrkktt  AAnnggeelliiqquuee  aallss  aarrttssaassssiisstteennttee

iinn  ZZuuiidd  FFrraannkkrriijjkk  eenn  ddooeett  ddaaaarrnnaa  hhaaaarr  hhuuiissaarrttssoopplleeiiddiinngg  iinn  RRootttteerrddaamm..  ZZee  wweerrkktt  aacchhtt  jjaaaarr
mmeett  vveeeell  eenntthhoouussiiaassmmee  aallss  hhuuiissaarrttss  iinn  ddee  rreeggiioo  DDeenn  HHaaaagg  --  LLeeiiddsscchheennddaamm  --  VVoooorrbbuurrgg..

DDaaaarrnnaaaasstt  ssttuuddeeeerrtt  zzee  GGeessttaalltt  ppssyycchhootthheerraappiiee..  

Angelique van Dam

huisarts | coach | trainer

www.avdcoaching.com

“

”

Met een open blik

zonder oordeel naar

een ander kijken is

een voorwaarde voor

echte verbinding
Angelique


