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OPLEIDINGEN 
2010  
Master of Science in Arbeid- en Organisatiepsychologie  
Erasmus Universiteit 
 
2009  
Bachelor in Psychologie 
Erasmus Universiteit 
 
2008 
Minor in Neurobiologie der Emotie  
Erasmus universiteit 
 
2008 
Minor Strategic Renewal and Corporate Entrepreneurship 
Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit 
Stage: Philips Research and Development; business plan ontwikkeld 
 
 

ERVARING 
2014-2015 
Label Organisatie Synthese opgezet 
Organisatie Synthese is een model waar de nieuwste management en organisatie theorieën geïntegreerd zijn 
tot een geheel. Menselijke componenten zoals gedrag, perceptie, gevoel en normen en waarden, worden direct 
aan het bedrijfsresultaat gelinkt. De aanpak is gericht op het versterken van betrokkenheid en het creëren van 
verantwoordelijkheid. Professionals gaan gezamenlijk op zoek naar een nieuwe werkwijze, waarbij ingesleten 
manieren van werken plaats maken voor enthousiasme, betrokkenheid en creativiteit. 
 
2013 tot heden 
Netvlies Internetdiensten  
Coaching Business Developers en begeleiding projectteams. 
Begin 2015 gestart met integraal leertraject a.d.h.v. Organisatie Synthese. De sessies zijn integraal en bestaan 
uit: strategische sessies met directieteam; sessies met business development en sessies met development.  In 
2014-2015 lag de focus van ontwikkeling op persoonlijke ontwikkeling. In 2015-2016 komt de focus te liggen 
op het versterken van het lerend vermogen binnen de organisatie om tot beter resultaat te komen. 
 
2014 tot heden 
Fontys Hogescholen Eindhoven: Bachelor Toegepaste Gerontologie (deeltijd en voltijd) 
Vakken: Arbeid, onderzoek, projectmanagement  
 
2014-2015 
Fontys Hogescholen Eindhoven; Management in de Zorg  
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Onderwijsontwikkeling: In een projectgroep een nieuw curriculum ontwikkeld. In september 2015 het eerste 
blok gestart als docent. 
 
2012 tot heden 
Fontys Hogescholen Eindhoven; Management in de Zorg (deeltijd) 
Vakken: Personeel, Personeelsmanagement, Organisatie, Kwaliteit, Strategisch Management  
Overige werkzaamheden: Afstudeerders begeleiden, begeleiden collega docenten, onderwijsontwikkeling 
 
2015 
Snel en Co 
Opzetten van een beoordelings- en functioneringscyclus en werkwijze, ontwikkeld vanuit strategische visie 
sessies. Daarnaast directiecoaching 
 
2013 t/m mei 2014 
Partner eMovement  
Een werkwijze gericht op het ontwikkelen van kwetsbaarheid binnen organisaties. 
Sessies begeleid in o.a. Dimence, Openbaar Ministerie Landelijk Parket (MT) en Functioneel Parket (Beleid en 
Strategie), Rabobank Salland (team AGRO), Elkerliek Ziekenhuis (RvB), Vebego, St Lucas college, Fontys 
Pedagogiek Den Bosch 
 
2013 
Openbaar ministerie Landelijk Parket   
Een training vanuit het eMovement gedachtegoed aan het MT van het LP, waarbij de nadruk lag op het 
bekritiseren van de huidige werkwijze binnen het LP. 
 
2013 
Openbaar ministerie Functioneel Parket   
Een training vanuit het eMovement gedachtegoed aan de afdeling Beleid en Strategie van het FP. 
 
2013 
Rabobank Salland   
Gedurende 5 maanden intervisiesessies begeleidt binnen het AGRO team. 
 
2013 
Dimence Facilitair   
Begeleiding en ondersteuning in reorganisatie aan teamleiders en operationeel niveau met als doel een 
transformatie richting transitie. 
 
2013 
Securicon  
Herformuleren van organisatieprocessen en begeleiding van deze transitie 
 
2013 
Check your Service  
Strategische heroriëntatie: begeleiding van het team in het bepalen van de mission statement en bijbehorende 
strategische keuzes 
 
2012 
Stichting Humanitas  
Training voor het MT, DT en alle teamleiders. 
 
2012 
Fontys Hogescholen  
Coaching-on-the-job: Coachen van managers in verscheidene ziekenhuislocaties 
 
2012 
Rijmers Consulting 
Organisatietrainingen met de gastronomie als middel  
 
2012  
Netvlies internetdiensten  
Communicatiesessies 
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2011 
Eyeworks en Endemol  
Trainer en begeleider van kandidaten in tv-programma’s, in samenwerking met Herman den Blijker.  
 
2010 
Rabobank Nederland  
Als assessor ingezet 
 
2009 - 2010 
Engel & Colfield: Hospitality Consulting Group (Herman den Blijker en Colfield) 
Het trainen van managementteams met gastronomie als middel  
 
1999 - 2012 
Gewerkt als kok; laatste 5 jaar een management en HR functie  


