WERKERVARING
Loopbaanadviseur bij Savantis | 2009 - 2019
✓ Loopbaanadvies met opstellen ontwikkelingsplannen
✓ re-integratie 1e en 2e spoor
✓ Afstemmen met werkgevers, opleiders, UWV,
bedrijfsartsen
✓ opstellen scholingsplannen en bijkomende financiering
✓ verzorgen sollicitatietrainingen
✓ Projectmatig uitvoeren duurzame inzetbaarheidsscan
Resultaten:
✓ Doorgroei werknemers naar andere/hogere functies
✓ Re-integratie in eigen of ander bedrijf
✓ Inzichten werknemers in hun arbeidsmarktpositie en
daaraan gekoppeld plan van aanpak
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OVER MIJ
Een optimistische verbinder die houdt van
pionieren en aanpakken. Die snel het
vertrouwen wint door zijn plezierige en
betrokken aanwezigheid. Zaken snel
analyseert en anticipeert. Die met humor en
gedrevenheid de samenwerking aangaat.
Zelfstandige doorzetter die resultaten boekt.

COMPETENTIES
Verbinden, pionieren, aanpakken, doorzetten,
vertrouwenwekkend, betrokken, flexibel,
betrouwbaar, analyseren, resultaatgericht,
afspraak is afspraak, enthousiast, lesgeven,
organiseren.

Projectmanager bij Awerc | 2008-2008
✓ uitvoering werkgeversrol participatiebanen
✓ overleg en afstemmen met opdrachtgevende gemeente
✓ coördinatie project doorstroom naar regulier werk
✓ begeleiding 1e en 2e spoortrajecten WVP
Resultaten:
✓ goedlopende organisatie
✓ doorplaatsingen naar regulier werk
✓ schuldsanering werknemers
✓ tevreden inleners
Mobiliteitsadviseur bij Smart Group | 2006 -2007
✓ outplacement individueel en groepen
✓ trainer outdoor- en activeringsprogramma Doorbraak
✓ geven sollicitatietraining
✓ afstemmen met werkgevers
Resultaten
✓ veel externe plaatsingen, goed plaatsingspercentage
✓ grote tevreden bij deelnemers trainingen en begeleiding
✓ tevreden opdrachtgevers
Loopbaancoach bij GlobalViewManagement | 2003 - 2005
✓ coaching outplacement
✓ ontwikkelen bedrijfsplan werknemers voor vermarkten
eigen aanbod
Resultaten
✓ plaatsingen bij externe werkgevers
✓ ontwikkeld format voor vermarkten eigen aanbod
✓ trainingen verzorgd voor vermarkten eigen aanbod
Coach re-integratie bij Kliq | 1997 - 2003
✓ coaching en bemiddeling doelgroep Bijstand en WW
✓ jobhunting moeilijk plaatsbare mensen
✓ werkgeverscontacten voor acquisitie, plaatsingen en
toepassen arbeidsmarktregelingen
✓ afstemmen met opdrachtgevers gemeenten en UWV
Resultaten
✓ veel mensen doorgeleid naar scholing met baan
✓ veel mensen rechtstreeks geplaatst in werksituatie

VERVOLG WERKERVARING
OPLEIDINGEN
✓ Meditatiedocent 2014 – 2016
✓ Post-HBO Trajectadviseur Sectoraal Loopbaanbeleid 2009

✓ Post-HBO Loopbaan- en mobiliteitsadviseur 2003
✓ H.B.O.- Personeel en Organisatie 1984

CURSUSSEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Casemanagement en 2e Spoor Re-integratie 2016
Training natuurcoaching 2015
Oriëntatie op ondernemerschap 2015
Verlieskunde in coaching 2013
Basistraining EVC 2012
Praktijkopleiding Jobhunting 2000

BEROEPSERKENNING EN CERTIFICERING
✓ Noloc Erkend loopbaanprofessional 2017 - 2020
Assessments
✓ Ixly bv: Test Toolkit
✓ Thomas International: Persoonlijk Profiel Analyse
✓ Eelloo: Capaciteitentest, Persoonlijkheid, Drijfveren

VRIJE TIJD
✓
✓
✓
✓

Gezin, (klein) kinderen en familie
(zelf) Kennis en persoonlijke ontwikkeling
Fitness, wandelen, fietsen
Bergwandelen in Pyreneeën

LEVENSLESSEN
Door de jaren, van kleuterschool tot nu, heb ik mij
ontwikkeld van een verlegen jongetje tot een
zelfbewuste professional die weet wat er in de wereld
te koop is. Die met vallen en opstaan zijn eigen
ontwikkelingspad heeft gelopen en daarin zeer veel
heeft geleerd. Dat het belangrijk is ontwikkelruimte te
krijgen en dat ik met het meeste plezier tot de beste
resultaten kom door de dingen op mijn eigen wijze te
doen.

Projectleider bij Arbeidsvoorziening | 1993-1996
✓ uitvoering project Toerisme&Recreatie en Horeca
✓ consulenten arbeidsbureaus ondersteunen bij acquisitie,
werving&selectie en scholing
✓ veel acquisitie bij werkgevers en ondernemersvereniging
✓ geven groepsvoorlichtingen
✓ organiseren beurzen
Resultaten:
✓ grote toename vervulde vacatures via arbeidsbureaus
✓ toename plaatsing moeilijk bemiddelbare mensen
✓ toepassen arbeidsmarktmaatregelen
✓ toename deskundigheid personeel in de sector
✓ toename jaarrond banen
Manager bij Arbeidsvoorziening | 1986 - 1996
✓ leiding geven aan bemiddeling in Groningen en Burgum
✓ acquisitie bij werkgevers en ondernemersverenigingen
✓ P&O-taken in de lijn, functioneringsgesprekken
✓ managen interne reorganisatie
✓ opstellen en uitvoeren inwerkprogramma’s
✓ opzet scholingsprojecten diverse sectoren
Resultaten:
✓ toename vacaturevoorziening via arbeidsbureau
✓ inzet sectorspecialisten
✓ initiatiefrijkere medewerkers
✓ betere interne samenwerking
✓ met Burgum beste score op werkzoekenden- en
werkgeverstevredenheid
Docent bij Hogeschool Haarlem | 1990 - 1992
✓ verzorgen lessen arbeidsmarktpolitiek
✓ opstellen en afnemen toetsen
✓ scriptiebegeleiding examenkandidaten
✓ voeren examengesprekken
Arbeidsbemiddelaar Arbeidsbureaus | 1979 - 1986
✓ bemiddeling op vacatures
✓ organiseren scholing voor werkzoekenden
Medewerker Sociale Dienst | 1977 - 1978
✓ beoordelen uitkeringsaanvragen

