Opdrachtgevers – overzicht opdrachten
Naast begeleiding en training van verschillende particuliere deelnemers en coachees,
heb ik voor diverse opdrachtgevers gewerkt. Hieronder staan op alfabetische
volgorde de namen van de organisaties waarvoor ik opdrachten heb uitgevoerd met
een korte beschrijving van de opdracht(en).
Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht
Individuele coaching medewerker met als doel ontwikkeling leiderschapskwaliteiten
(2010-2011)
Onderzoek naar en advies over samenwerking teams met als doel verbeteren
samenwerking (2x in 2013)
Dialoogsessies mbt samenwerking teams met als doel meting ten aanzien van eerder
onderzoek en verbreding binnen afdeling (2014)
Dialoogsessies met team en teamanalyse met als doel advies over communicatie en
samenwerking (2015)
Begeleiden MT-heidagen met als doel verdieping samenwerking en aanpak jaarplan
(2015)
Brandweer Flevoland
Individuele coaching leidinggevende met als doel betrokken en bewust leidinggeven
vanuit eigen kracht met kwaliteit (2011-2012)
Brandweer Hollands-Midden
Teambuilding bij start nieuw team met als doel met het team een positieve start te
maken (2011)
Centraal Justitieel Incassobureau
Individuele coaching leidinggevende met als doel het versterken van leiderschap
(2016-2017)
CrossOver
Begeleiden en adviseren van het team tijdens Project 'Brandweer in beweging' bij de
VRH (2019)
Dierenbescherming
Begeleiden van teamtrajecten – dialoogsessies, teamanalyse en teamsessies voor de
verbetering van de samenwerking (2019-2020)

Duisenberg School of Finance
Als part-time interim Career Services Manager opzetten en uitvoeren van
(Engelstalige) workshops voor Master in Finance studenten op gebied van
‘Marketing yourself’, onderhandelen en presenteren, en het coachen van studenten
naar een stage – of werkplek (2011-2013);
Als Trainer Leadership Development geven van (Engelstalige) workshops voor Master
in Finance studenten op gebied van 'Marketing yourself', presenteren en
onderhandelen, en individuele coaching bij loopbaanvraagstukken (2014-2015)
FNV
Als teamcoach en procesbegeleider begeleiden van een MT met als doel verbeteren
van de samenwerking en de constructieve dialoog (2017)
Gemeente Etten-Leur
Individuele coaching leidinggevende met als doel vinden van balans werk/privé
(2017)
Gemeente Ede
Individuele coaching/supervisie teamcoach bij het begeleiden van teamtraject (2019)
Gezamenlijke Brandweer Amsterdam
Begeleiden teamsessies voor startende organisatie (2019)
Haagse Hogeschool
Ondersteuning HRM bij het ophalen en verslagleggen van de input van het
ontwerpteam professionalisering (mede)zeggenschap met als doel het opstellen van
een professionaliseringsplan (mede)zeggenschap (2017)
Procesbegeleiding middels dialoogsessie bij Midterm review HRM met als doel
ophalen van benodigde informatie en reflectie (2017)
HagaZiekenhuis
Teamanalyse en teamcoaching met als doel onderzoeken van heersende dynamiek;
werken aan effectieve samenwerking en communicatie (2015-2016)
Heartbeat Ventures
Begeleiden van een teamsessie met MapsTell (2020)
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Workshops strategisch leidinggevenden en teamleiders m.b.t. thema leiderschap met
als doel een gezamenlijk bewustzijn van leiderschap creëren in het huidig
functioneren van het strategisch management (2011 ism Ilone Blaauw)

Begeleiding Managementteam (MT) afdeling V&H met als doel verbeteren
samenwerking MT en het samen sturing geven aan de afdeling in een
veranderingstraject (2012)
Hulshof TCP
Verzorgen van Leiderschapstrainingen aan managers met als doel het versterken van
het leiderschap (2018 en 2019)
Ministerie van BZK
Workshop Familieopstellingen voor bureau ABD met als doel kennismaken met
systemisch werken en inzicht krijgen in persoonlijke vraagstukken (2013)
Ministerie van Financiën
Individuele coachtrajecten van medewerkers met als doel begeleiden in loopbaan
(2018, 2019, 2020)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (IND)
Individuele coaching van medewerker met als doel begeleiden in loopbaan en vinden
balans werk/privé (2019-2020)
Netherlands Business Academy
Verzorgen van praktijkdag voor studenten van de MME met als doel kennismaken
met tafelopstellingen in mediationzaken (2017)
Workshop 'Systemisch kijken naar organisaties' voor het netwerk van NLBA tijdens de
Managementdag 2017 (2017)
Docent Systemisch werken voor mediators (vanaf 2020)
Onderzoeksraad voor veiligheid
Individuele coaching van medewerker met als doel vinden van balans werk/privé
(2015-2016)
Partijbureau PvdA
Individuele loopbaancoaching medewerker met als doel balans in werk-privé en
onderzoek naar nieuwe stap in loopbaan (2014-2015)
RS Lifestyle Group
Teammiddag over organisatieopstellingen met als doel zicht op rol en persoonlijke
opstelling van teamleden tov doel en koers van de organisatie (2012 ism Ilone
Blaauw)

Veiligheidsregio Haaglanden
Individuele coachingtrajecten van diverse leidinggevenden met als doel
bewustwording, loopbaancoaching, mobiliteitsbevordering, leiderschapsontwikkeling,
balans werk-privé (2011 tot heden)
Workshop Onderzoek naar je ideale baan voor groep medewerkers met als doel
bewustworden van vervolgstappen in de loopbaanontwikkeling (2017)
Training voor groep leidinggevenden 'handvatten voor het voeren van het goede
loopbaangesprek' tijdens Project CrossOver-Brandweer in beweging (2019) en
vervolgens het begeleiden van intervisie (2020)
Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
Begeleiden overgang oud naar nieuw team multidisciplinair met als doel oude leden
op goede wijze afscheid laten nemen van hun deelname in het team, het bevorderen
van een goede overdracht van informatie en het begeleiden van een goede start van
de nieuwe leden in het team (2012 ism Ilone Blaauw)
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Individuele coachingstrajecten leidinggevende en medewerker met als doel
bewustwording in verandertraject (2010/2011)
Veiligheidsregio Utrecht
Leiderschapsontwikkelingtraject, een deeltraject voor het directieteam, traject
formuleren gezamenlijke visie op leiderschap met als doel: mede vormgeven aan de
structuur van het traject, begeleiden van P&O-adviseurs, kick off sessie voor de
organisatie, vormgeven van traject voor het gezamenlijk formuleren van de
leiderschapsvisie van de VRU, teamsessies directieteam (2012-2013 ism Ilone Blaauw
en Touchee)
Begeleiden van sessies en verslaglegging met als doel input op te halen voor een
Handboek Ontwikkeling Repressie (2017-2018)
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Begeleiden middels dialoogsessies van evaluatieproces van regiobreed project met
als doel te leren van het proces en het project goed te kunnen afronden (2016)

vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
Tijdens het jaarcongres 2016 verzorgen van workshops Inzicht in beleving van
scheiding voor mediators in (2016)
Begeleiden van intervisiegroepen vFAS-advocaat-mediators (2017-heden)
Tijdens het jaarcongres 2018 geven van workshops Systemische verdieping Opstellingen (2018)
Tijdens MFN congres 2019 geven van workshop Systemisch werken voor mediators
(2019)
Vrije Universiteit van Amsterdam
Als part-time interim Career Services Manager bij Officie of Career Services and
Alumni Relations, FEWEB/SBE (ihkv zwangerschapsverlofvervanging) met als doel het
geven en ontwikkelen van workshops aan studenten, coachen van studenten en
organiseren van career events (2015-2016 en in 2017)
Ontwikkelen en geven van workshops Kickstart your career voor Career Services van
de faculteit der Rechtsgeleerdheid (2017-heden)
Geven van CV writing workshop voor the International Office met als doel
internationale studenten tips en tricks mee te geven voor het maken van een CV voor
de Nederlandse arbeidsmarkt (2017)
Geven van workshop Define your ideal job voor afdeling HRM (2019)
Part-time interim coach/trainer bij Career Office van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid met als doel geven en ontwikkelen van workshops aan studenten
en het voeren van coachgesprekken met studenten (2019-2020)

