AlumnEI-team: Arthur Alferink
Even Voorstellen
Ik ben Arthur Alferink, 50 jaar geboren in Zwolle en getogen in Drenthe. Ik woon sinds 2000 in
het bosrijke Roden. Ik ben getrouwd met Brenda en samen hebben wij twee kinderen Eline 22
studerend aan Windesheim in Zwolle en Bram 18 studerend aan de RUG in Groningen. Ik
geniet van vakanties, cultuur en lekker eten. In de weekenden ben ik vaak op mijn mountainbike
in de bossen rondom Roden te vinden.
Werkervaring
Ruim 28 jaar geleden begon ik mijn loopbaan in de ICT in de commercie. Sinds 2011 werk ik
één dag per week als zelfstandig coach vanuit 4coach, gespecialiseerd in het coachen van
(sales) professionals en startende ondernemers.
Europees Instituut
Bij het Europees Instituut ben ik ooit begonnen met een jaartraining om meer zicht te krijgen op
mijn eigen functioneren. Na afloop van de jaartraining merkte ik dat ik de opleiding bij het
Europees Instituut miste. Een half jaar later ben ik weer ingestroomd bij de opleiding coaching
en counseling. Gaandeweg de opleiding merkte ik dat het coachen van anderen mij veel
voldoening geeft. Ik ben in 2010 bij het Europees Instituut afgestudeerd. Studeren bij het
Europees Instituut betekende voor mij “het leren en ontwikkelen in een veilige omgeving met
inspirerende colleges en trainingsweekenden samen met betrokken medestudenten”.
Motivatie AlumnEI-team
Ik ben enthousiast over het AlumnEI-platform en de activiteiten die vanuit het AlumnEI-team
georganiseerd worden. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om “bij te blijven” in het
vakgebied en te sparren over de wijze waarop wij ons vak uitoefenen. Het AlumnEI-platform
biedt, in samenwerking met het Europees Instituut, de mogelijkheid om in een prettige en veilige
omgeving te leren. Als “het even kan” ben ik aanwezig bij de activiteiten die georganiseerd
worden. Ik vind het leuk om een steentje bij te dragen aan toekomstige activiteiten.

Arthur Alferink
W: www.4coach.nl
E: info@4coach.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/arthuralferink/
M: +31 6 3174 4682
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