Mijn doel is om mensen te inspireren en te activeren hun werk en loopbaan duurzaam
te ontwikkelen in veranderende omstandigheden. Dat doe ik door middel van coaching,
training en advies gericht op het begeleiden van werkzoekenden naar ander werk en
het versterken van de teamwerking binnen bedrijven en organisaties.
Ik werk met een beproefde methode voor loopbaanontwikkeling die erop gericht is om
door middel van praktische, intuïtieve en creatieve werkvormen de eigen grenzen te
verleggen, keuzes te maken en de nodige stappen te zetten.

PROFESSIONELE ERVARING
DDO Adviesgroep: Casemanager  2015 – heden

Begeleiden van de WW-uitkeringsgerechtigde (ex)-medewerker die onder het WWeigenrisicodragerschap valt (Onderwijs en Educatie);

Begeleiding bij het vinden van een nieuw dienstverband buiten de organisatie in het
kader van een mobiliteitsdienstverband.
Van der Laan Loopbaan & Teamontwikkeling  2011 – heden

Loopbaancoaching, trainingen en workshops gericht op het vinden van werk en
loopbaanontwikkeling;

Teamtrainingen t.b.v. optimalisering van samenwerking en teambinding;

Workshops en begeleiding m.b.t. persoonlijk leiderschap en persoonlijke doelen;

Schrijven van e-boeken en blogs.
Margolin: Loopbaanadviseur in opleiding  2011

Onder begeleiding van een ervaren loopbaanadviseur toegewerkt naar het
verkrijgen van de nodige expertise om zelfstandig loopbaantrajecten te realiseren,
inclusief rapportage en bijhouden van informatiesystemen;

Kennis opgedaan met de Wet Verbetering Poortwachter, 2e spoor en outplacement
trajecten.
Vereniging Wereldkinderen: Relatiebeheerder  2008 – 2010

Professionalisering afdeling Programma’s op het gebied van projectmanagement;

Inhoudelijke versterking en verbeterde werkprocedures;

Succesvolle afronding van een subsidieprogramma en het verkrijgen van een
nieuwe vijfjarige subsidie i.s.m. de Alliantie Together4Change.
Plan international: Technisch adviseur/coördinator grants  2004 – 2008

Optimalisering projectportefeuille, procedures, rapportages en werkmethoden;

Methode ontwikkeld voor gemeenschapsontwikkeling i.s.m. een divers team;

Bijgedragen aan de veranderingsprocessen binnen de organisatie;

Trainingen, technische assistentie en coaching verzorgd.
Universidad Autónoma de Chinandega: Universitair docent  2001 – 2002

Cursussen Sociologie en Filosofie t.b.v. studenten Rechten en Bedrijfsadministratie
& Boekhouding
Onafhankelijk consultant  2000 – 2004

Diverse evaluaties, vooronderzoeken en trainingen naar tevredenheid van de
opdrachtgevers uitgevoerd;

Samenstelling en training van projecteams.
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CURRICULUM VITAE

O PLEIDING EN T RAINING
Sociale Wetenschappen  Katholieke Universiteit Brabant
 Doctoraal diploma Sociologie met aantekening Cultuurstudies
 Studentlid Universiteitsraad en studentassistente ‘Handelingsonderzoek’
Middle Management op HBO Niveau  ISBW Opleiding & Training
 Modules: Planning & organisatie (incl. ISO en INK), Leiderschap en HR Management
Leergang Loopbaanontwikkeling  Alites Adviesgroep
 Opleiding tot (zelfstandig opererend) loopbaanadviseur incl. gebruik van het Kernkwadrant (Offman),
De Creatiespiraal (Marinus Knoope), Persoonlijke Stijl Wijzer (CR groep) en Social Media incl.
solliciteren via LinkedIn (Aaltje Vincent methode).
Coachopleiding  Big Five for Life International
 Discovery Workshop Big Five for Life
 Training en certificering tot coach/trainer Big Five for Life en RightPlacement
Business trainingen  Open Circles Academy
 Business Bootcamp, Communication for Success, Ultimate Marketing System, PROfit Marketing,
Elements of Success, Women do Business Differently, Business Blogging
Participative Human Development  Outreach International
 Basisvaardigheden voor het begeleiden van processen van participatieve menselijke ontwikkeling

N EVENACTIVITEITEN
Commissie PR & Marketing Noloc  2015 – heden

Mede verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het marketingbeleid van Noloc

Coördinator Redactieteam
Lid Noloc Vereniging voor Loopbaanadviseurs  2014 – heden

Bijwonen regiobijeenkomsten t.b.v. verbreding en verdieping vakkennis

Lid intervisiegroep ‘De Hef’ (vanaf 2016)
Lid Taskforce ‘Netwerken, Informatie en Communicatie’  2012 – 2013

Actief deelneemster aan het lokale en regionale programma van de Kamer van Koophandel ‘ZZP’ers
in Beeld’.
Stichting Thembalethu Nederland  2011 – 2015

Bestuurslid: Secretaris en verantwoordelijke voor het huisvestingsproject
Better Care Network  2009 – 2012

Gedeeld voorzitterschap van de werkgroep Alternative Forms of Care en tot eind 2010 vervangend
stuurgroeplid
Uitgeverij Syntax  1998 – 1999

Boek over succesvolle vrouwen in Nicaragua: ‘Construir su propia vida; dieciséis mujeres de
Nicaragua’

O VERIG




Professionele beheersing in woord en geschrift van de Engelse en Spaanse taal.
Kerntalenten: proactief brede interesse, out of the box denken, creatief, empathisch, ondernemend,
resultaatgericht.
Erkend loopbaanprofessional en NOLOC-lid
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