Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens
Naam
: de Kinkelder
Voornamen
: Nelly (Petronella Gerarda Maria)
Geboortedatum
: 14 januari 1962 te Huissen
Woonplaats
: Beneden-Leeuwen
Telefoon
: 0487-789006
Mobiel
: 06-12850997
E-mail
: nellyvhdk@gmail.com
Rijbewijs
: BE, in het bezit van een auto
Persoonlijk profiel
Met elkaar en voor elkaar.
Ik ben iemand die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Een gevoelsmens, sociaal en betrokken bij
mensen. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel is groot en ik voer mijn werk zo professioneel mogelijk
uit. Ik straal zelfvertrouwen uit, communiceer gemakkelijk, heb kennis van zaken, kan goed
plannen & organiseren en werk gestructureerd. Zelfstandig werken, managen, werken in
teamverband, functioneren onder druk en flexibiliteit zijn eigenschappen die ik van nature bezit.
Doordat ik mensen kan verbinden, behaal ik resultaat voor mijn organisatie.
Opleidingen
2019 – 2019
2017 – 2018
2015 – 2016
2014 – 2015
2012
2000
1990
1979

–
–
–
–

2013
2001
1991
1982

1974 – 1979
Trainingen
12-2018
10-2018
11-2017
Werkervaring
2010-heden

2010-2010
2002-2010

Stresspreventie & interventie volgens de CSR®-Methode Utrecht
Evidence Based Loopbaanprofessional bij Id plein Rotterdam
Professioneel Coach; EQA Practitioner Niveau (NOBCO) ICM Arnhem
Professioneel innovatie Trainer; De Academie Innovatief trainen, Arnhem
Teamcoaching, Grensverleggend trainen, Creatief denken, Pers. ontwikkeling
Vakdiploma(Effectief) Personeelsmanagement, NCOI, Utrecht
Directiesecretaresse; De Amerlanden, Veenendaal
Manager uitzendbureau; Brancheopleiding Middle Management, Utrecht
Onderwijzeres; Katholieke Pedagogische Academie, Nijmegen, muziek,
aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, hoofdakte
HAVO, [ne, en, du, fa, wi, bio] Notre Dame des Anges, Ubbergen
“Train de coach” – Job craften bij de Jobcraftcompany
Casemanagement (hbo)
Casemanagement in de praktijk, sociale wetgeving, verzuimgesprekken
voeren bij CS Opleidingen
Testinterpretatie bij Ixly

ReadytoGo Loopbaancoaching & advies (zelfstandig ondernemer)
Loopbaanontwikkeling/-oriëntatie/outplacement /re-integratie/Spoor 2/
arbeidsbemiddeling/training, stresspreventie & interventie; vestigingen in
Veenendaal/Beneden-Leeuwen
(Noloc erkend). (Tot 2016 als arbeidsbemiddelaar gewerkt.)
Acquisitie, relatiebeheer, workshops, loopbaanbegeleiding, administratie
Stichting Veenendaal aan het Werk te Veenendaal
Adviseur; intakes en schrijven adviezen voor loopbaan/-studiebegeleiding
CWI, later UWV WERKbedrijf te Veenendaal en Arnhem
Adviseur Werkgeversdiensten (gecertificeerd); werkgeversdienstverlening,
servicedesk, banenmarkten organiseren, WGSP Veenendaal & Arnhem
vormgeven, projecten, samenwerking met ROC’s, KvK, gemeenten
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2001- 2002

1993-1996

1986-1993

1982-1986

Diverse werkgevers: Schipper Security, Ziekenhuis Gelderse Vallei e.a.
Belcompany, r.k. Cuneraschool Rhenen, Veenendaal, Ede
directiesecretaresse; notuleren, plannen & organiseren, agendabeheer
Regionaal Bureau voor Arbeidsvoorziening te Veenendaal
Consulent Personeelsvoorziening: acquisitie, bedrijfsbezoeken, vacaturebehandeling, voorlichting & advies, relatiebeheer, scholingscommissie
Uitzendbureau Werkpool B.V. te Cuijk
Vestigingsmanager/senior intercedent; personeelsbeleid, leidinggeven zes
medewerkers, acquisitie & relatiebeheer, teamoverleg, bemiddeling
Diverse werkgevers: invalleerkracht basisonderwijs, verkoper boetiek,
velotypist, administratief medewerker Kmbo, begeleiding stagiaires in
Nijmegen

Vaardigheden, expertise, overig
Vaardigheden:

Expertise:

Cursussen & activiteiten:

Kwaliteitskring Noloc

Communicatief, representatief, leidinggeven, doelen stellen en
halen, inspireren, creatief, team-player, netwerken, commercieel,
analytisch, resultaatgericht, netwerken, organiseren, begeleiden,
strategisch denken, plannen, innovatief
Arbeidsmarkt, sociale zekerheid, opleidingen- & beroepenkennis,
ondernemen, bedrijfsleven, hunten, loopbaan-& organisatie, social
media, mens en organisatie, werving & selectie
Marktbewerking, gesprekstechnieken, sociale zekerheid,
organiseren landelijke banenmarkten, deelname commissies,
samenwerken gemeenten, ROC, KvK, opzetten mede vormgeven
Werkgeversservicepunten Veenendaal & Arnhem, beroepen- en
onderwijsstelsel, onderhandelen, ontslagrecht, arbeidsrecht, BOMM:
Brancheopleiding Middle Management, PR Bedrijvenkring Rhenen,
social media, kennisartikelen schrijven, communicatietrainingen,
geven van sollicitatie simulatietrainingen e.a.
Sinds 2016 ben ik lid van de Kwaliteitskring Nijmegen Bottendaal
(voor mijn certificering bij de NOLOC). Tijdens onze bijeenkomsten
is er ruimte voor intervisie en inspireren wij elkaar met verdieping
in methodieken, visie en werkwijzen binnen de loopbaancoaching.

Talenkennis
Nederlands, Duits, Engels, Frans in woord en geschrift.

Aanvullende vaardigheden
Softwarekennis:
MS Office, Sonar, WBS, Snelstart (boekhouding), ReaWeb, SEO

Passies
Sport:
Cultureel:
Creativiteit:

Yoga, fitness, skiën, golf
Muziek, piano spelen, reizen, kunst & cultuur
Mijn atelier
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