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Kort profiel  
Koersen vanuit je kern zet je in je kracht! 
Ik ben ervan overtuigd dat onze veranderende samenleving jonge, 
krachtige mensen nodig heeft. Mensen die vanuit een gezond stuk 
zelfinzicht en een groot zelfsturend vermogen aan die veranderingen 
vorm kunnen geven. Het is mijn passie om jonge, getalenteerde mensen 
(meer) in verbinding te laten zijn met hun kern, hun essentie. Ik laat hen 
op een snelle en effectieve manier inzicht krijgen in hun eigen 
gebruiksaanwijzing, in wat hen drijft en hoe ze zichzelf soms saboteren. 
Via bewustwording kunnen ze vanuit hun kern leven en werken.  
(Jonge) mensen voelen zich snel bij mij op hun gemak en hebben het 

gevoel dat alles er echt mag zijn. Ze ervaren mij als inspirerend, betrokken, authentiek, veelzijdig, 
creatief en zorgvuldig. 

 
 
 Naam Magda Visser 
 mobiel 06 – 2383 2293 
 E-mail info@zelfontwikkelaar.nu  
   

  

 
  Activiteiten 
 2009 - heden  Coach en Counselor bij Zelfontwikkelaar – om te komen tot je kern 

Na een veelzijdig professioneel leven valt in 2009 alles samen en bundel ik al mijn levens-, studie- 
en werkervaring in mijn eigen praktijk ´Zelfontwikkelaar´. Vanuit deze praktijk ondersteun ik met 
passie jonge werknemers en teams in het beter snappen van zichzelf en elkaar. 
Op dit moment coach ik zowel particulier twintigers en dertigers alsook jonge werknemers bij 
organisaties. Daarnaast begeleid ik verschillende managementteams. Omdat ik het belangrijk 
vind om me blijvend te ontwikkelen, ben ik me momenteel aan het scholen en verder 
verdiepen in het systemisch werken (tafelopstellingen en systemisch coachen) en Reiki. 

 1993 - 2009   Diverse activiteiten 
Vanaf de geboorte van onze oudste zoon in 1993, heb ik mij op het moederschap gestort en op 
de voorbereiding voor de start van een eigen praktijk. In het kader daarvan ben ik vanaf 1999 
nieuwe studierichtingen ingeslagen (Zingevingsbegeleider en Coachen met kunstzinnige 
werkvormen) om in 2005 te starten als zelfstandig counselor vanuit mijn eigen praktijk Zin in Kunst 
– ontmoetingsplaats voor spiritualiteit en kunstbeleving. Van hieruit heb ik naast individuele 
begeleiding diverse cursussen en workshops verzorgd, o.a. meditatief tekenen en schilderen en 
het voeren van kunstzinnige gesprekken (zingevende gesprekken m.b.v. kunstwerken). Na de 
opleiding tot Enneagram Coach en Counselor in 2008 ben ik in 2009 een andere invulling gaan 
geven aan mijn eigen praktijk. 

 1991 - 1993  Financiële administratie SNK 
Voor deze non-profitorganisatie heb ik het financiële beheer gedaan.  

 1984 - 1991  Docent middelbare scholengemeenschap KWC, Culemborg  
Aan deze school was ik parttime verbonden als docent economie en levensbeschouwing. 
Naast dit docentschap, werkte ik ook parttime bij de HGJB – zie hieronder. 

Curriculum Vitae / portfolio 
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 1980 - 1987  Gitaardocent 

Met behulp van een zelf ontwikkelde gitaarlesmethode heb ik in de avonduren gitaarles 
gegeven. 

 1978 - 1991  diverse functies Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB)  
In deze periode verschillende functies vervuld: grafische vormgeving, beheer administratie, 
financiële administratie en het opzetten en begeleiden van diverse jeugdwerkgroepen.  

 
 
 
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
 
  
 2012 - heden  Intervisiegroepen 

Het is voor mij belangrijk om mezelf scherp te houden. Vanuit mijn verschillende opleidingen 
neem ik deel aan drie verschillende intervisiegroepen. 
 

  
 
 Hobby Persoonlijke en professionele ontwikkeling, schilderen en Tai Chi 
  Vanuit een onverzadigbare belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling blijf ik mezelf 

ontwikkelen en mezelf verdiepen in alles wat met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Dit 
betekent: veel lezen, opleidingen, cursussen en workshops volgen. 

  Daarnaast maak ik wekelijks tijd vrij voor het schilderen van iconen en het beoefenen van Tai 
Chi. 
   
 

 
 


