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Chrysto Wormskamp

Coach & Trainer Life, Loopbaan- & Leiderschapsontwikkeling |
Werkfit & Fit for the future om duurzaam van waarde te zijn
Terborg, Gelderland Province, Netherlands

Summary
Freelance inzetbaar als Trainer & Coach Life, Loopbaan &
Leiderschap 06-16320045.
Ik ben bevlogen als het om leren & ontwikkelen gaat op persoonlijk
en professioneel vlak. Mijn grootste drijfveer is het beste uit mensen
halen om van waarde te zijn. Als coach & trainer bied ik inzicht,
draag ik bij aan bewustwording, help ik keuzes te maken en begeleid
ik bij de gewenste veranderingen in jezelf, in werk of naar werk.
Werken met bezieling, ambitie en maximaal inzet van je natuurlijke
en aangeleerde talenten in een werkomgeving die bij je past. Daar
draag ik graag aan bij in de rol van coach, trainer en docent. Dit
doe ik op een praktijk- en ervaringsgerichte wijze, inspirerend,
stimulerend en actiegericht. Leren door te doen! Daar geloof ik in.
Ik ben inzetbaar voor Empowerment & Employability programma's,
versterken van Gedragsrepertoire en Persoonlijke & Professionele
ontwikkeling.
Coach / teamcoach
Als coach ondersteun ik individueel en groepsgewijs medewerkers
bij diverse vragen die gericht zijn op het versterken van (wel)zijn,
werkplezier, eigenaarschap, werkgedrag, samenwerken en
leiderschap.
Loopbaancoaching
Als loopbaancoach begeleid ik medewerkers bij
loopbaanvraagstukken als:
Mijn baan verdwijnt waar vind ik die andere baan?
Ik wil meer vanuit ambitie, talenten en drijfveren werken, waar kan ik
dat doen?
Mijn werk verandert, hoe behoud ik plezier in mijn werk?
Ik ben ziek en wil onderzoeken wat ik nog wel kan, hoe doe je dat?
Ik wil me verder ontwikkelen, welke rol of functie past bij mij?
Ik wil meer zichtbaar en van betekenis zijn, hoe kan ik me sterker
profileren en positioneren?
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Ik wil stressvrij en blij werken, hoe voorkom ik een burn-out?
Welk werk past bij mij na kanker, burn-out of chronische ziekte?
Als trainer word ik ingezet voor het versterken van professionele
vaardigheden zoals werkfit programma's & sollicitatie-,
communicatie- & performance trainingen.
Als docent verzorg ik freelance lessen op het gebied van
Bedrijfskunde, HR, leiderschap & Management. Ook word ik ingezet
als studieloopbaanbegeleider, examinator & assessor. Mijn ervaring
als ondernemer en expertise als bedrijfskundige komen daarbij
goed van pas. Ik ben inzetbaar voor het ontwikkelen en geven van
maatwerktrajecten voor bedrijven en train op freelance basis voor
verschillende trainings- & opleidingsinstituten, recentelijk voor:
* Schouten & Nelisen
* NCOI
* DOC opleidingen
Expertise
* Trainer, Coach & loopbaancoachopleiding
* Pedagogische didactische aantekening
* Nobtra erkend trainer
* Agile manier van werken
* Ontwikkelen ervaringsgericht lesmateriaal.

Experience
Novum Advies & Training
Coach & Trainer Life, Loopbaan & Leiderschapsontwikkeling |
Empowerment | Employability | Engagement
January 2005 - Present (15 years 7 months)
Landelijk

Novum Advies & Training richt zich op het versterken van talenten in de juiste
werksetting door het bewust maken van talenten, werkvoorkeuren, effectief
werkgedrag voor de juiste performance. Wij dragen bij aan een wendbare
organisatie en versterken bewust handelen, groei en impact om duurzaam van
waarde te zijn.
Ik ben beschikbaar voor:
Ondersteuning aan ontwikkeling & uitvoering van:
Page 2 of 9

0 Vrijwillige en noodzakelijk loopbaanbegeleiding
0 Leiderschapsprogramma's
0 Teambuilding
0 Ontwikkeltrajecten
Loopbaansupport
0 Traineeship
0 Mentor jong talent
0 Coach voor jong leiderschap
Trainer/coach/begeleider op het gebied van:
0 Versterken van communicatie, samenwerking en professioneel gedrag
0 Vergroten van verbinding en verandering
0 Bekwamen van Talent en Leiderschap
Op welke manier?
1- Verkennen (waarderend onderzoeken)
2- Verbinden en voorlichten (commitment mens & organisatie)
3- Vitaliseren (Vergroten inzicht en eigenaarschap)
4- Verlichten (versterken vermogens)
5- Verrichten(doen van begeleiding en bemiddeling)
Met welke resultaten?
* Versterken van talent en eigenaarschap
* Verduidelijken van identiteit/ imago ondernemerschap
* Verleiden tot (zelf)leiderschap
* Vergroten en aanspreken op performance
* Vaardigheden vergroten op het gebied van arbeidsmarkt en
sollicitatievaardigheden, werkfit, fit for the future
Voor diverse opdrachtgevers:
Jumbo Academy, Action, Blokker, Bart Smit, Xenos, Deen, Dekamarkt,
Volmar, Intratuin, Dirk, Beter Horen, Regus, Wassink Opgenoort, JCB, OVD en
Zeeman.
Competenties: enthousiast, energiek, empatisch, veelzijdig, resultaat- en op
samenwerken gericht.
Mijn levensvisie: ieder mens heeft de kracht in zich om te ontwikkelen en te
excelleren.
Mijn motto: gras gaat niet sneller groeien als je er aan gaat trekken.
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Mijn kracht: vertrouwen winnen, lerend begeleiden en aanzetten tot DOEN.

Schouten & Nelissen
Freelance communicatie trainer
August 2016 - Present (4 years)
Landelijk

Communicatietrainer voor Global opleidingsprogramma.
Werkleertrajecten
Thema's:
o Samenwerken
o Omgaan met agressie
o Effectief communiceren

doc Opleidingen
Trainer Klantgericht werken & Leiderschap
2014 - Present (6 years)
Doetinchem

NCVB Bedrijfsopleidingen TTC
Docent | Trainer

August 2018 - December 2019 (1 year 5 months)
Gelderland
Docent Retail voor 3 groepen voor de richting verkoper en verkoopspecialist
filiaalbedrijven.

Deltion College
Docent | Trainer Verkoop filiaalmanagers
August 2016 - August 2017 (1 year 1 month)
Amsterdam Area, Netherlands
Docent supermarktmanagement.
Jumbo Academy locatie Amsterdam, Zwolle & Winterswijk

OVD Groep
Docent | Trainer Verkoop MBO

September 2007 - July 2017 (9 years 11 months)
Landelijk
Docent/Trainer/praktijkbegeleider/BeroepsPraktijkVorming
OVD opleidingen biedt in samenwerking met verschillende ROC’s, MBO
opleidingen aan voor medewerkers van diverse retail- en filiaalbedrijven.
Er worden competentiegerichte praktijkopleidingen gegeven volgens de
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Perspectiefmethodiek. Ik heb in de afgelopen jaren de volgende MBO
geaccrediteerde opleidingen verzorgd:
0 Eerste Verkoper niveau 3
0 Filiaalmanager niveau 4
0 Eerste Verkoper Blokker niveau 2
0 Modules Loopbaan en burgerschap, rekenen en taal
0 Modules Marketing, Management, Personeelsbeleid en Recht
0 Voorbereidend Hoger Supermarkt Management
0 VHSM Filiaalmanager 2-jarig niveau 4
0 Examens afnemen en toetsen ontwikkelen voor bovenstaande opleidingen
Trainingen o.a. verzorgd voor:
E-Plaza, Action, Xenox, Bart Smit, Blokker, Deen, DIrk van den Broek, Coop,
Vomar, Digros en Dekamarkt

Europort Business School Prague
Docent | Trainer Logistiek
2013 - June 2016 (3 years)
Rotterdam en Amsterdam

Docent Logistiek en Verkoopvaardigheden voor Internationale Groothandel
o Geven van lesvakken aan examenklassen niveau 4
o Individuele studiebegeleiding ter voorkoming van uitval kwetsbare leerlingen
o Praktijkbegeleiding en studiekeuze en loopbaanbegeleiding
o Examen/tentamen voorbereiding en maken van tentamen opgaven

Gilde Opleidingen
Docent | Trainer Logistiek leerwerktrajecten / participatie
2013 - June 2016 (3 years)
Utrecht en Den Bosch

Scholing & Training gericht op uitstroom logistiek.
Wat ik doe:
0 Lesgeven MBO 2 logistiek kernvakken
0 Studieloopbaanbegeleider (SLBér)
0 Jobhunting leerwerkplekken
0 BPV'er
0 Werkplekbezoeken
0 Coaching op behalen van kerntaken
0 Beoordelen van scripties
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Staatvandienst
Trainer Loopbaanbegeleiding

2014 - August 2014 (less than a year)
Achterhoek
Loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding van werk naar werk voor
medewerkers in de zorg.
Op welke manier?
1- Verkennen (waarderend onderzoeken)
2- Verbinden en voorlichten (commitment mens & organisatie)
3- Vitaliseren (Vergroten inzicht en eigenaarschap)
4- Verlichten (versterken vermogens)
5- Verrichten(doen van begeleiding en bemiddeling)
Met welke resultaten?
* Versterken van talent en eigenaarschap
* Verduidelijken van identiteit/ imago ondernemerschap
* Verleiden tot (zelf)leiderschap
* Vergroten en aanspreken op performance van meesterschap
* Vaardigheden vergroten op het gebied van arbeidsmarkt en
sollicitatievaardigheden

Arbitrea
Trainer, trainersacteur loopbaanbegeleiding
March 2010 - August 2014 (4 years 6 months)
Arnhem e.o.

Als trainer / loopbaanbegeleider ondersteunend aan re-integratie &
outplacementtrajecten
0 Advies jobmarketing
0 Communicatievaardigheden en Sollicitatietrainingen
0 Ontwikkeling van trainingen en inzet als trainersacteur

Werk & Jij
Trainer Personal Branding

November 2011 - December 2012 (1 year 2 months)
Noord Oost Nederland
Freelance trainer en loopbaanbegeleider
0 Outplacement en trajectbegeleider
0 Empowerment & employé branding
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0 Sollicitatievaardigheden trainen
0 Arbeidsbemiddeling/ jobsearch/ jobhunting

CompetenSYS
Trainer, praktijkopleider en assessor

February 2010 - November 2012 (2 years 10 months)
Diverse SW bedrijven, landelijk
Training sociale vaardigheden, portfoliobegeleiding naar certificering.
Arbeidspotentieelanalyses maken ten behoeve inzetbaarheid in regulier werk
met/zonder WSW indicatie
SW bedrijven:
Larcom, Reestmond, Activa, Fitis, Sallcon, Heemskerkgroep, Gemeente
Leiden, Stichting Actief

ROC Midden Nederland
BPVér | trainer | assessor

September 2011 - September 2012 (1 year 1 month)
Midden Nederland
Ondersteunend aan de activiteiten als freelance trainer van OVD heb ik
BPV opdrachten verzorgd voor de BVE opleiding verkoopmedewerker en
filiaalmanager.

ROC Rivor | het Onderwijsinstituut
Assessor
April 2010 - January 2011 (10 months)
Landelijk

Circa 100 assessments verzorgd t.b.v. aantonen vakbewaamheid EVC traject

Holland Retail B.V.
Trainer | Docent Handel

August 2008 - September 2010 (2 years 2 months)
Landelijk
Freelance trainer opleiding Filiaalmanager

Intratuin
Trainer management filiaalleider

February 2008 - October 2008 (9 months)
Landelijk
Leergang voor filiaalmanagers om effectief te sturen op klantgedreven werken,
winkelpresentatie en omzetversnellers.
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PTC+
Teamcoordinator & Trainer

August 2007 - August 2008 (1 year 1 month)
Ede
Als teamcoordinator ondersteunde ik team Retail en trainde ik o.a.
verkoopvaardigheden, verlichting, Arbo, schoonmaak, winkelinrichting. Daarbij
begeleidde ik grote projecten mysteryvisits en trainde ik 'Kijk door de bril van
de Klant', 'De monteur als Ambassadeur'.

Fabory
Freelance Trainer accountmanagement

October 2004 - March 2006 (1 year 6 months)
Diverse filialen
Op basis van door Novum Advies & Training ontwikkelde marketing trainingen
verzorgd aan managers en medewerkers in de directe verkoop en balie-en
klantenservice.

Blik op de klant
Business Coach | management consultant | trainer bedrijfskunde
2003 - 2005 (2 years)
Noord- Oost Nederland
Blik op de klant
Als consultant/sparringpartners voor ondernemers MKB
Gericht op focus en behoefte van hun klanten
Van aanbodgericht werken naar klantgerichtwerken met als doel
waardecreatie
Aanvullende trainingen op het gebied van klantgedrevenheid en versterken
van klantenbinding en verduidelijken van meerwaarde.

De Splinter
Directie management
2001 - 2003 (2 years)
Ulft

Opdracht: optimaliseren van bedrijfsprocessen
Groothandel in meubelfournituren en houten vloerplanken
Bij De Splinter heb ik de volgende taken verricht:
0 Onderzoek winkelinrichting
0 Leveranciersonderzoek
0 Debiteurenbeheer optimaliseren
0 Verkoop en administratie
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NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)
Interim Commercieel manager
2000 - 2001 (1 year)

0 Beheer commerciële accommodaties op stationslocaties
0 Formulemanagement en acquisitie nieuwe huurders
0 Klant en relatiebeheer huurders stations
0 Contractbeheer commerciële accommodaties
0 Relatiebeheer Stakeholders OV
0 Coördinatie en communicatie Mystery visits, kwaliteitszorg en sampling

Wormskamp Licht & Interieur
Eigenaar VOF Verlichtingsspeciaalzaak
1984 - January 2000 (16 years)
Enschede, Doetinchem en Winterswijk

Ondernemer en mede eigenaar Verlichtingspeciaalzaken. B2B en B2C.
Familiebedrijf waarin ik de liefde voor het verkoopvak, de retail en de
klanten van paplepel tot toonbank heb geleerd.Deze affiniteit voor retail en
beïnvloeding van koopgedrag heeft mij ertoe aangezet om mij 100% te richten
op professionele Houding en Gedrag.
In 2000 ben ik gestart met de opleiding Bedrijfskunde en in 2008 heb ik mij
gekwalificeerd tot communicatie trainer en teambegeleider

Education
TFC / JJ Academie | Fontys Docent BVE | HAN Bedrijfskunde
Fontys Hogescholen
Docent BVE| Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, Docent
BVE · (2012 - 2013)

Trainersacademie TFC / JJ trainers te Amsterdam
Post - HBO, HRD| Professional Trainer Communicatie · (2008 - 2009)

Cinop
Assessor, EVC · (2010 - 2010)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HBO, Bedrijfskunde · (1999 - 2001)
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