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Profiel Sinds 1980 actief betrokken bij de ontwikkeling en 

uitvoering van het loopbaanvak. Heb mensen opgeleid in 
het vak en een methodiekboek voor banen- en 
beroepenorïentatie uitgebracht (1989). Door de jaren heen 
binnen overheid, zorg, onderwijs en bedrijfsleven talrijke 
individuele en groepsgewijze trajecten verzorgd. 

 Afgelopen jaren actief geweest bij de professionalisering 
van het loopbaanvak binnen de beroepsvereniging NOLOC. 

 In mijn loopbaancoaching ben ik gericht op bewustwording 
en zingeving. Dit bewerkstelligt een stevig fundament en 
een pro-actieve houding waardoor mensen in beweging 
komen. Mensen die mijn werk kennen typeren mij als 
organisatiesensitief, rustig, en dichtbij. 

 
Werkervaring 
1992 - heden Zelfstandig Ondernemer (eenmanszaak) 
 Werkzaam als loopbaanbegeleider, coach en trainer in mijn 

eenmansbedrijf Gemmie Pepping; bureau voor 
loopbaanbegeleiding, coaching en training.  

  Een greep uit de opdrachtgevers  
 • Gemeente Nijmegen: meerdere groepsgewijze 

loopbaantrajecten verzorgd voor herschikkingskandidaten 
naar aanleiding van een grote reorganisatie. Daarnaast 
een aantal individuele trajecten verzorgd. 

 • Universiteit Twente: 10 jaar lang loopbaankursussen en 
trainingen competentiemanagement ontwikkelt en gegeven 
voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel. 

 • Radboud Universiteit Nijmegen: naast specifieke 
loopbaantrainingen voor secretaresses de laatste jaren 
trainingen ontwikkeld en verzorgd voor ondersteunend 
personeel van 45 jaar en ouder. 

 • Politie Midden en Zuid Gelderland: een aantal 
loopbaantrainingen verzorgd specifiek voor vrouwen. 

 • NIM Maatschappelijk werk Nijmegen: veel individuele 
trajecten verzorgd. Daarnaast groepsgewijze trainingen 
o.a. voor het managementeam onder de noemer ‘Een 
ademapauze’. 

 • GGZ Nijmegen: diverse individuele trajecten en een 
teamconflict begeleid. 

  • Half Open Gevangenis Ter Peel, naast gedetineerden in 
een loopbaantraining begeleiden ook mensen opgeleid om 
de training over te kunnen nemen. 



 • Diverse organisaties in de zorg zowel individueel als 
groepsgewijze trainingen verzorgd o.a. 

   . SIZA Dorp Groep 
   . De Driestroom 
   . IRIS Zorg 
   . CWZ ziekenhuis 
   . RIBW 
   . ProGez Zwolle  
 • Diverse Besturen Primair en Voortgezet Onderwijs naast 

individuele trajecten ook trainingen verzorgd voor m.n. 
senioren. 

  
 En vele andere opdrachtgevers. 
 
1989 – 1992 Driekant; Instituut voor Opleiding en Advies, locatie 

Ons Erf in Berg en Dal; trainer van zeer uiteenlopende 
trainingen, waaronder rouwbegeleiding, 
sollicitatietrainingen, assertiviteitstrainingen. 

  
1986 - 1989 Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk te Utrecht; 

beleidsmedewerkster richting landelijke overheid en 
trainer/adviseur van regionale instellingen Vrouw en Werk. 
Medewerkers opgeleid tot loopbaanbegeleiders.  

 Een methodiekboek uitgebracht  ‘Van klapstoel naar 
fauteuil’ ter ondersteuning van loopbaanbegeleiders die 
werken met herintredende vrouwen. 

 
1980 - 1986 Vrouwenwerkwinkel te Nijmegen;  
 mede-oprichter, beleidsmedewerker en uitvoerend 

loopbaanbegeleidster. Verantwoordelijk voor 
subsidiebeleid. 

 
1973 - 1974 Schippersinternaat te Nijmegen, groepsleidster 
1972 - 1973 St. Janneke te Kaatsheuvel, kleuterleidster 

 
Nevenfuncties 
2007 - 2008 NOLOC (beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals) 
 Bestuurslid  
 
2008 - 2011 NOLOC 
 Regiocoordinator; Nieuwe regio opgezet Arnhem/Nijmegen 

voor de NOLOC. Themabijeenkomsten en workshops 
organiseren voor loopbaanprofessionals. 

 
Opleiding 
2004 – heden Workshops en themabijeenkomsten bijgewoond aangeboden 
 door NOLOC zowel over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het 
 brede veld van het vakgebied zoals bv. leeftijdsbewust 
 personeelsbeleid als op methodisch gebied zoals o.a. 
 biografisch werken, oplossingsgericht coachen, gebruik van 
 testen etc.  
2009  Sinds augustus 2009 ben ik CMI gecertificeerd Senior 
 loopbaanprofessional  (www.cminl.nl)  



 Daarnaast ben ik NOLOC geregistreerd 
 loopbaanprofessional (www.noloc.nl) 
2006 – heden Scholingspad voor innerlijk leiderschap bij Eggink & Partner 
 Driebergen 
2005  Opleiding systemisch werken in organisaties bij het 

Hellingerinstituut in Groningen 
2004  Leergang systemisch werken in loopbaanbegeleiding    
1998 – 2001 Diverse workshops bij de School voor Zijnsgeorienteerde 

Psychotherapie 
1988 – 1991  ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie) 

Rossum,  
1984 Andragogiek K.U. Nijmegen.  
1977 M.O. -a Pedagogiek te Nijmegen 
1973 Hoofdakte Kleuteropleiding te Tilburg 
1972 Opleiding voor Kleuterleidster te Tilburg 
1970 M.M.S. te Waalwijk 
 
Hobby’s Beeldhouwen, tuinieren, zingen en wandelen. 


