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”Ik heb een passie om samen een meer harmonieuze 

samenleving te creëren. Mijn bijdrage is om mijn ervaring en 

kennis te gebruiken om leiders op alle niveaus te helpen 

succesvoller te worden in hun bedrijf en privéleven door 

duidelijke win-winstrategieën te creëren en te implementeren.” 

Steekwoorden: Creatief, Enthousiast, Durf, Natuurlijke coach, 

Ziet snel de kern van de zaak, Kiest voor duurzame oplossingen; 

Houdt van het leven; Vader van 4 volwassen kinderen; 30 jaar 

yogabeoefenaar.  

WERKERVARING EN ACHTERGROND 

Alex heeft een 30 jaar lange carrière van als ICT-er bij multinationals (Shell, HP) achter de 

rug. Elke paar jaar heeft hij daarbij in andere aspecten van de ICT gewerkt, waaronder 

research, software development, applicatie- en datamanagement-support, portfolio 

managent en strategisch adviseur van de CIO. Hier heeft hij ook uitgebreide 

lijnmanagement, consultancy en coach ervaring opgedaan.  

Sinds 2017 Is Alex zelfstandig ondernemer en heeft zich als partner bij PRiMAN aangesloten. 

Daar legt hij zich toe op het begeleiden van en organisaties en leiders. Hierbij gebruikt hij 

graag de TMA-methodiek om snel inzicht te krijgen in talenten en drijfveren van 

(toekomstige) leiders.   

Alex heeft ruime ervaring bij het gebruik van TMA-talentenscan bij selectie van sollicitanten 

vooral bij de overheid.  Graag zet hij TMA in als tool voor het verbeteren team 

samenwerking; Ook kan hij helpen bij het inzetten van TMA als tool voor managers om 

betere sturing en coaching te geven aan hun medewerkers en voor het verkrijgen van 360-

feedback op getoond gedrag.  

Alex kan goed luisteren, kan snel complexe situaties begrijpen en een volgende stap naar 

een oplossing vinden. Hij is enthousiast, doortastend en geeft niet snel op. Alex deelt graag 

zijn ruime kennis en ervaring om leiders meer succesvol te maken in hun werkend en 

persoonlijk leven. Daarnaast is Alex als vrijwilliger actief als jongerencoach en trainer bij 

Welzijn Rijswijk en zit hij in de rol van penningmeester in een stichtingsbestuur. 

Voor meer details zie Alex’s Linkedin profiel. 

 

TMA CERTIFICERING 

• TMA expert (2017).  

• TMA team expert (2018) 

 

TMA KLANTREFERENTIES 

• Ministerie van Binnenlandse zaken - Shared Service Center ICT (SSC-ICT)   

o 2017-heden: Tientallen TMA-analyses voor zowel sollicitanten en medewerkers. 

Team analyses en coaching workshops.  

o Referenties: Nicolette Duijndam, Angelo Goossens, Fabian Leferink, Ton van 

Schie.  

• Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR & I-interim Rijk) 

o 2020-heden: project integratie van FGR en TMA 

o Referentie: Marco de Wilde 

Alex Loopik - TMA talent coach 

http://www.priman.nl/
https://www.linkedin.com/in/alex-loopik-6313993/
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• Welzijn Rijswijk – alomvattende welzijnsorganisatie in gemeente Rijswijk 

o  2018-heden: TMA-analyses voor jongeren met ervaring in de jeugdzorg die hun 

kennis gaan inzetten als ervaringsdeskundigen.  

o Referenties: Gaby Keasberry 

• Havatec – machines voor de tuinbouw 

o 2019-2020: TMA-analyses voor zowel sollicitanten en medewerkers.  

o Referentie: Sybren van der Schaar 

 

TMA BESCHRIJVING VAN ALEX 

Alex is een persoon die onafhankelijk zijn oordeel vormt. Hij heeft zelfvertrouwen en 

zelfrespect. Ook is hij niet angstig ten aanzien van het maken van fouten of vergissingen en 

hij zal hier zelfs aanzienlijke risico's in durven aangaan. Hij is iemand met veel energie. Dit 

maakt hem ondernemend! Hij is doelgericht; hij weet welk pad hij wil volgen en probeert 

hier duidelijk op aan te sturen. Afwisseling binnen zijn taken en werkzaamheden is voor hem 

een belangrijk. Hij heeft geen moeite met het uitvoeren van meerdere opdrachten 

tegelijkertijd. Hij plaatst zich graag in een leiderschapsrol en neemt verantwoordelijkheid. 

In de uitvoering van 

werkzaamheden is 
hij praktisch 
ingesteld en heeft hij 
een actiegericht 
probleemoplossend 
vermogen. Hij kan 
goed met grote druk 

omgaan en toont 
zich daarbij 
veerkrachtig. Hij 
heeft behoefte aan 
goede contacten met 
anderen en is hierin 
ongedwongen. Hij 

bezit sociale 
empathie en tact en 
kan zich effectief 
een beeld vormen 
van de 
belevingswereld van 

anderen. Hij heeft 
hier een intrinsieke 
belangstelling voor. 
In relatie tot 
anderen weet hij 
een balans te vinden 
tussen een stempel 

op de relatie 
drukken en zich 
meegaand opstellen. 

In kleinere kring en in 1 op 1 relaties is hij op zijn sterkst. Hij laat in groepen anderen in hun 
waarde en kan enigszins serieus overkomen. In groepsverband geeft hij ruimte aan anderen 
en treedt hij zelf minder op de voorgrond. Hij gaat vrij sterk uit van de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen. Hij is iemand die een beheerste indruk maakt en niet heel 
snel boos zal worden.  

Hij kijkt tegen bijna niemand op. Durft daardoor hoger geplaatsten makkelijk aan te spreken. 
Hij is nagenoeg niet op zoek naar erkenning van zijn prestaties door anderen en is daardoor 
zo goed als niet afhankelijk positieve bevestiging uit zijn omgeving om gemotiveerd te 
blijven. 

Alex heeft niet veel behoefte aan steun uit zijn omgeving. Hij zal zich inzetten om zijn 
persoonlijke doelen te bereiken en een goede prestatie neer te zetten.  


