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Joke Tacoma weet goed hoe bèta’s denken 

KNCV | maandag 8 mei 2017 

Carrière & Opleiding 

De KNCV-carrièreconsultants helpen chemici met loopbaanadvies. Leden van de 

KNCV kunnen gratis een oriënterend gesprek aanvragen bij een van de zeventien 

consultants. In elk C2W deelt een carrièreconsultant ervaringen. Dit keer aan het 

woord: Joke Tacoma van Tacoma Coaching. 

Je bent nooit uitgeleerd in je leven. Die woorden zijn zeker van toepassing op Joke Tacoma. ‘Van 

oorsprong ben ik chemicus, maar na vele omzwervingen ben ik mijn eigen bedrijf gestart gericht op 

coaching met als ‘specialisatie’ bèta’s.’ 

Na haar studie chemie werkte Tacoma acht jaar bij Philips in Eindhoven, gevolgd door negen jaar bij 

Lloyd’s Register als (veiligheids)auditor. Hier leerde zij veel functies kennen. ‘Dat helpt me nog 

steeds als loopbaancoach en leiderschapscoach. Ook kan ik me goed voorstellen dat mensen in een 

burn-out raken, omdat sommige organisaties wel heel veel vragen van hun medewerkers.’ 

Tacoma weet dat ze uiteindelijk loopbaancoach wil worden en besluit om in de avonduren psychologie 

te studeren. In 2002 neemt ze ontslag en richt Tacoma Coaching op. Ze start als loopbaancoach en na 

http://www.c2w.nl/
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haar studie psychologie wordt ze ook personal coach. Omdat ze het studeren mist, doet Tacoma een 

promotieonderzoek naar leiderschap en kwetsbaarheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Breed spectrum 

Tacoma combineert haar achtergrond als chemicus en psycholoog graag met haar ruime werk- en 

levenservaring. Hierdoor is ze in staat mensen in een breed spectrum te helpen bij vraagstukken in de 

privé- en werksfeer. Dankzij haar technische roots begrijpt ze goed hoe bèta’s denken. ‘Uit ervaring 

weet ik dat het soms niet meevalt om leiding te geven als je een technische achtergrond hebt. Als 

auditor heb ik ruim driehonderd organisaties doorgelicht en vele stijlen van leiderschap gezien. Daar-

door weet ik wat wel en niet werkt.’  

 

Joke Tacoma in het kort 

Motto: 

Als je iemand echt wilt helpen, geef je hem geen vis maar leer je hem vissen. 

Kenmerk: 

is chemicus en spreekt dus jouw taal. 

Kan KNCV-leden helpen met: 

loopbaanvragen 

leiderschapscoaching 

burn-out 
 


