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Professioneel Doel 

Mijn missie is mensen zich met zichzelf te verbinden, en met elkaar. Samen groter worden dan onszelf; daar groeit de wereld van. 
Deze missie geef ik vorm door organisaties te adviseren rondom de vraag: 
Wie moeten, wanneer en met welke agenda met elkaar om de tafel zitten? (selectie, functioneren/ beoordelen, ontwikkelen, leren) 

Bij de implementatie van het antwoord en de veranderingen die daar mee gepaard gaan, help ik door; 

• advies te geven en projectleiding op me te nemen 
• on- en offline leerprogramma’s te ontwikkelen 
• managers en medewerkers te trainen en/of te coachen om persoonlijk en professioneel invulling te geven aan dit gesprek 

(competentie-ontwikkeling, management development, beïnvloeden, veiligheid en kwaliteit).  

Ervaring 

2008-vandaag AHA-S Zaltbommel 
Zelfstandig ondernemend HR multi-talent 

 
Projecten en advies 

• 2016 Projectleiding en begeleiding implementatie blended leren Slachtofferhulp Nederland 

• 2016 E-learning Multi payment Systems voor ABNAMRO in opdracht van Tinqwise 

• 2015 Projectplan Blended leren voor Slachtofferhulp Nederland 

• 20115 Advies overstap Leermanagement Systeem Martini Ziekenhuis Groningen 

• 2015 Samenwerken in de klantcirkel, ontwikkeling en uitvoering LEGO game voor 
medewerkers van Witlox van den Boomen ten behoeve van introductie verandertraject 

• 2015 SONOS, trainer-trainer Sales representatives, uitwerken model trainer competenties, 
advies bij ontwikkeling van een app in opdracht van Tinqwise 

• 2014 – 2015 Projectleider Digitaal leren, verantwoordelijke voor aanschaf, inrichting en 
implementatie gezamenlijk Leermanagement systeem voor Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Ontwikkeling van 30-tal E-learings Medisch 
Instrumentele Zaken. Advies rond leerprocessen t.b.v. de integratie van de leerhuizen 
OLVG en SLAZ.  

• 2014 Voor APMT in opdracht van Tinqwise. Analyse leerlijn, ontwikkeling van 
cursusdraaiboek en lesmateriaal voor de EDI clerk en de ETT planner (Douaneprocessen, 
Laad- en losprocessen en Extern Transport) Totaal van zeven trainingsdagen 

• 2013 – 2014 Projectleider digitaal leren, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Inrichten en 
implementeren van LMS in samenhang met HR en kwaliteitsvraagstukken.  

• 2009 – 2013 Verschillende projecten in opdracht van o.a. Tinqwise (Hilversum), PAT 
Learning Solutions (Tilburg) and Learning On Line (Deventer); Verantwoordelijk voor 
implementatie van learning management systemen en ontwerp van content voor o.a. Ziggo, 
ABN AMRO, Catharinaziekenhuis, PiCompany, Hortibedrijfsschool, Zorggroep Leveste 
Middenveld, Vivent, Bluegreen, RIBW en Zorggroep Rijnmond 
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• 2010 – 2013 In opdracht van het productschap tuinbouw verantwoordelijk voor 
ontwikkeling en levering van een programma dat teamvorming, competenties, kennis en 
vaardigheden van 12 opleidingsadviseurs ontwikkeld.  Uitbreiding van hun netwerk en hun 
bekendheid door het implementeren van het Agro Opleidingshuis. Dit is sindsdien het 
innovatieplatform voor ontwikkeling en scholing van werkenden in de agro- en foodsector.  

• 2013 Projectmanagement en ontwerp website Horti Bedrijfsschool 

• 2011- 2012 Consultant bij de ontwikkeling en implementatie van de ontwikkelscan. Met de 
ontwikkelscan kunnen leidinggevenden en medewerkers in de Agro- en foodsector een 
persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen dat doorgroei en verbetering van het 
functioneren  concreet maakt. 

• 2009 – 2010 Initiator en ontwikkelaar van “The Learning Studio”, E-learning solution voor 
kleine bedrijven en opleiders 

 
Interim 

• 2012 Aequor, interim bedrijfsadviseur en change-agent. Verantwoordelijk voor up-to-date 
houden van accreditaties van leerbedrijven en het managen van contacten met MBO-
instellingen. Bedrijfsprocessen, arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen optimaal op 
elkaar afstemmen. Aequor is het kenniscentrum voor het domein voedsel en leefomgeving 

 
Training 

• 2012 – nu Trainer/ adviseur voor Hein (Nijmegen). Hein realiseert een meer open cultuur 
als sleutel tot veiligheid, verandertrajecten o.a. voor BAM, Siemens en Sulzer 

• 2008 – nu Advies en training rond implementatie van selectie- performance- en 
competentie management voor o.a. Fit2position, Marel international, ING, Dorel, Van Jole 
Advies, Yarden, Schiphol Telematics, Stichting de Trans, Centrum Maliebaan 

• 2011 Ontwerp en uitvoering van een Learning Center voor management van IHC Merwede 
 
Loopbaanbegeleiding, Coaching en therapie 

• 2009 – nu Individuele begeleiding voor o.a. Witlox van den Boomen, H.Ek, Gemeente 
Amsterdam, PiCompany, De Trans, Pro6 managers, diverse zelfstandigen en particulieren 
 

2008-2009 Artsen zonder Grenzen Amsterdam 
Coördinator recruitment and development 
Verantwoordelijk voor: 

• Werving en selectie 50 Nederlandse expats, professionalisering selectieproces, aansturing 
team van 3 recruiters. 

• Matching international expats met 900 vacatures in 20 landen, aansturing internationaal 
team van 8 poolmanagers 

• Programmering en levering van het training curriculum 
 

2000-2008 PiCompany Maarssen 
Principal Consultant 

• Advies rond selectie, learning and development, ontwerp en uitvoering van competentie 
ontwikkel programma’s en management development programma’s voor o.a. ABN-AMRO, 
SNS, ING, Reaal, PON, HES, Essent 

• Management: dagelijks management van trainers en de organisatie van trainingen, 
management rapportages 

• Ontwikkeling van E-learning voor certificatie programma’s en  performance management, 
On line Performance Improvement Plan, Performance Elevator (blended learning 
competentie ontwikkel programma) 

• Commercieel; Vermarkten en verkoop van  PiCompany producten en diensten in 
samenwerking met Sales/ Account management en Marketing 
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• Kwaliteit: Lid van de Quality board, verantwoordelijk voor managen van het 
professionalisering junior, medior en senior collega’s, trainer training voor consultants 

 
Senior Consultant 

• Als Master trainer verantwoordelijk voor kwaliteit, advies en uitvoering certificatie 
programma’s Reflector Big Five Personality, Reflector 360, Connector Big Five Personality 
en Connector Ability,  training programma’s, projectmanagement en implementatie van 
competentie –and performance management, coaching, workshops voor medewerkers, 
assessment and development centers. Sectoren: Finance, Onderwijs, Zorg, ICT, Retail 

 
2000  De Academie     Amsterdam 
Senior trainer 

• Training en coaching Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Arbeidsmarkt re-integratie 

 

1996-2000 Aaron A. de Haas training/ Norbu TACK training Veenendaal 
Trainer 

• Verantwoordelijk voor acquisitie, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van trainingen 
rond: beïnvloeden, assertiviteit, presenteren, teambuilding, communicatieve vaardigheden. 
Klanten: o.a. Ordina, Lucent, ABN-AMRO, Atos-Origin 

 
1989-1997 Zelfstandig Acteur, Docent, Regisseur  Amsterdam 

• Griftheater, Stichting Studio Hinderik, Tender, De Nieuw Amsterdam  

• Eigen producties; Alle 13 goed, Tilosz Meander, Aai van de Griffioen en Sterk Water  

• Docent; Amsterdamse Theater School, Antwerpse Mime studio, Pacific Enterprises  

• Regie; Theater Die Raben in opdracht van Nederlands consulaat te Bonn 

• Auteur; Mime handboek in opdracht van het Theater Instituut Nederland, Notes, Etcetera 

• Winnaar aanmoedigingsprijs 1994, Amsterdams Fonds voor de Kunst 

• Studiebeurzen van het Fonds voor de Podiumkunsten (1989) en Amsterdams Fonds voor 
de Kunst (1992) 

 

Internationale ervaring 

• Consultancy and training voor Artsen zonder Grenzen, Berlijn, Amsterdam, London, 
Toronto 

• Training Empowerment voor Cordys, Hyderabad India 

• Advies and training voor SNV Bolivia, Burkina Fasso, Kenia 

• Coaching voor Cofra Holding AG in London en Zurich 

• Bezoek ASTD 2008, San Diego, USA 

• Case presentatie, International Big Five Conference Centacs Charlotte USA 

• Internationale trainingen voor ING, ABN-AMRO, NUON, T-Mobile 

Opleidingsachtergrond 

2013 MOOC E-learning, Open Universiteit 
2011 Core Energetic Symposium Cordium  Nijmegen 
2010 Prince II Foundation Tilburg 
2007-2014 Intervisie groep bio-energetica  
2002-2008 Supervisie training Anna Timmermans, Cordium Nijmegen 
2008  Core Energetic Symposium Cordium  Nijmegen 
2004 Training advies vaardigheden Krauthammer Maarssen 
1999-2003 NIBA, opleiding tot bio-energetische therapeut Nijmegen 
1999 MBTI certificatie Alert Management Utrecht 
1985 – 1994 Margolis Brown Adaptors School for Movement Theatre,  Minneapolis 
 Ecole du Mime Corporel Dramatique de Paris Parijs 
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 Theaterschool Amsterdam Amsterdam 
1978 – 1985 Scholengemeenschap Huizermaat VWO  Huizen 

 

Overige functies 

2005-2013 Lid Raad van advies PiCompany 

 

Privé genoegens 

Bergsport, sport klimmen, salsa, hardlopen, wijn en spijs 


