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In het kort  
Na een jarenlange carriére in de marketing communicatie, besloot ik 5 jaar geleden het roer om te gooien. Ik 
heb me omgeschoold tot gezins- en kindercoach en heb daarna verschillende aanvullende trainingen en 
opleidingen gevolgd. Als holistisch therapeut en coach help ik cliënten weer thuis te komen bij zichzelf. We 
gaan samen op zoek naar patronen en beperkende overtuigingen. Terug naar de kern om weer dichter bij 
jezelf te komen. Mijn intuïtieve manier van coachen speelt daarbij een belangrijke rol. 
 
Competenties  Persoonlijkheid  Interesses  
Coach   Sociaal  Onderwijs  
Verbinder  Humor   Opvoeding   
Luisteren  Nieuwsgierig  Spiritualiteit  
Trainer   Trouw   Pedagogiek  
Communicatief Aanpakken  Lezen 
Enthousiast  Goed stel hersens Reizen 
Creatief  Pelgrim  Muziek 
Tekstschrijver 
 
 
Mijn cliënten  
Ik hoor vaak van mijn cliënten terug dat ze mijn oordeelvrije houding en luisterend oor heel prettig vinden. Een 
gemoedelijke manier van coachen laat mensen zich op hun gemak voelen bij me. Ik kan heel goed luisteren 
en hoor ook wat er niet gezegd wordt. Zo kan ik mensen ondersteunen en begeleiden, maar ook confronteren 
als dat nodig is. Zodat ze inzicht krijgen in hun eigen levenspad en vanuit volledig bewustzijn keuzes te maken. 
Op biancagroenewegen.nl/reacties kun je de ervaringen van een aantal cliënten lezen.  
 
Namens Career & Kids begeleid ik regelmatig medewerkers die vastlopen binnen hun baan of organisatie. Of 
zij nu op zoek zijn naar loopbaancoaching of hulp zoeken bij burn-out klachten, ik ga met ze op zoek waar hun 
vuur van gaat branden. En dat vertalen we naar een concreet actieplan. Datzelfde doe ik als trainer voor 
jonge bijstandsmoeders, waarbij we ze tijdens een kort en intensief traject weer een stap laten maken richting 
de arbeidsmarkt. 
 
En verder  
Gelukkig getrouwd en moeder van 2 jongens van 10 en 12. Door hen ervaringsdeskundige geworden op 
gebied van hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. Ik hou van leven in de brouwerij en daar zorgen zij volop 
voor.   
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Coach ervaring  
Jan 2015 – heden Holistisch coach/therapeut in mijn eigen praktijk Bianca Groenewegen Coaching 

- voorheen Tante Pollewop Coaching 
Jan 2018 – heden  Loopbaancoach en trainer Career & Kids 

- o.a. voor UWV, CZ, gemeente Den Bosch 
2018 Kindercoach bij Kind, Stap, Sprong 
Sept – dec 2018 Mindfulness en Meditatie lessen HB-klas KSU De Achtbaan 
Okt 2018 – Jan 2019  Mindfulness en Meditatie cursus voor kinderen in Buurtcentrum Parkwijk 
 
Opleidingen en trainingen 
2019  Familie-opstellingen en systemisch werk  
2018  Enneagram, de verandering 
2018  Open je hart 
2017  Groepscoaching 
2017 Hechting bij kinderen  
2016 Chakra Balancing  
2015 Gezins- en Kindercoaching  
 
Aanvullende activiteiten 
Trainer   Mini’s Utrechtse Rugby Club 
Lid   Oudercommissie KSU De Achtbaan  
Lid   Oudercommissie Bonifatiuscollege 
Lid   Wijkacademie Opvoeden Leidsche Rijn 
Lid  Maximaal Gezond, netwerk van gezondheidsprofessionals  
Lid  Beroepsvereniging CAT 
 
Overige werkervaring        
2019 – heden Externe examinator Event Academy MBO Utrecht 
2014 – 2017  Taal en Teken, eigenaar en tekstschrijver  
2007 – 2015  Gemeente Bloemendaal, communicatieadviseur  
2004 – 2007  HDC Media, projectmanager  
2003 – 2004  Keesing Uitgeverij, bladmanager, hoofd productie  
1998 – 2003  Diverse marketing/copywriting functies bij reclamebureaus en uitgeverijen 
 
Overige opleidingen 
2014   Projectmatig creëren - Van Vieren, Paul Engel  
2013   Factor C - Publiec, Carola de Vree  
2011   Social Media voor overheden - Bestuursacademie  
2010   Train de Trainer Digitale vaardigheden - Digital Action, Kim Spinder  
2002   Direct Marketing A - SRM  
1993 – 1998  HEAO Communicatie creatief, Fontys Hogescholen, Eindhoven  
1988 – 1993  HAVO, Rythoviuscollege, Eersel  
   
 
 


