
 

Van Stefan Kool naar Stefan Koolsultancy  
 
De kwispelende staartfilosofie is waar het allemaal mee begon. Deze inzichten in combinatie 
met mijn affiniteit met schrijven en persoonlijke ontwikkeling, waren de kick-start voor 
Koolsultancy (Kool's Consultancy). Wat voorheen begon als online bron van inspiratie met 
een blog over je loopbaan en levenspad, is nu uitgegroeid tot een coachingspraktijk voor 
loopbaancoaching, sollicitatie advies, persoonlijke coaching en inspiratiesessies.  
Daarnaast geef ik ook presentaties en workshops en begeleid ik voor een organisatie 
teambuilding events door het hele land.  

Mijn achtergrond 
Als sociaal agoog (gedragsverandering deskundige) ben ik werkzaam geweest in veel 
verschillende branches en langere tijd in het welzijnswerk. (zie ook mijn LinkedIn pagina.) 
Mijn veelzijdigheid en brede interesse waren leidend voor deze keuzes maar ook ter 
oriëntatie voor mijn loopbaan en zoektocht naar mijn 'staart’. 

Het bewust maken, ontwikkelen en inspireren van anderen, waarbij ik mijzelf blijf uitdagen 
en mijn kennis vergroot, liep en loopt nog steeds als een rode draad door mijn loopbaan. 

 
Ontdekkingstocht 
Hoe vond ik mijn 'staart'? Van 2014 tot 2016 
heb ik in Suriname gewoond en gewerkt en 
door Zuid-Amerika gereisd. Dit was voor mij een 
uitvlucht maar ook ontdekkingstocht naar een 
nieuwe versie van mijzelf en mijn staart 
namelijk: coachen en inspireren. 

Mijn inspirerende reis in het buitenland bracht 
mij enkel een kompas. Terug in Nederland heb 
ik weer oude maar ook nieuwe bergen en dalen 
bewandeld om te komen waar ik nu ben: in 
balans, 'kwispelend' met mijn staart tussen mijn 
benen vandaan en dat voelt goed.  
 

Overige cursussen en workshops 

● Loopbaanadvies - Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) 
● Insanely you (NLP) - Strategies for Change 
● Sri Sri Yoga - Art of Living (Suriname) 
● Tai Chi - Human Potential  

 
● Provocatief Coachen - Vendl 
● Werkplaats familieopstelling - Academie voor Psychologica 
● Gedragsverandering in organisaties (Masterclass) - Jan Bommerez (NOBCO)  

Koolsultancy (coaching - inspiratie - advies)  www.koolsultancy.nl    contact@koolsultancy.nl  
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