
 

 

 

 

   
P R O F I E L  

 

Energie ontstaat als mensen hun potentieel kunnen benutten in een omgeving die 

stimulerend is en vertrouwen geeft, als mensen hun waarden kennen. Ontwikkeling 

en transformatie ontstaat als mensen kunnen werken vanuit nieuwsgierigheid, 

ruimte voelen om te dromen en vrijheid en veiligheid voelen om dingen uit te 

proberen. Ik faciliteer mensen in het creëren van die energie, het stimuleren van 

nieuwsgierigheid en het durven bewegen. Verwondering, vertrouwen en 

gelijkwaardigheid zijn daarbij basisvoorwaarden die ik meebreng. Ik ga voor 

resultaat en ik ga voor co-creatie, samen.  

 

W E R K E R V A R I N G  

 

TRAINER, COACH, VERANDERFACILITATOR 

 www.enroutenatuurlijkleiderschap.nl en www.enrouteconsulting.nl (Engels) 

2020 – heden 

Als (team)coach, trainer en procesbegeleider begeleid ik verandering en 

ontwikkeling op persoonsniveau, in teams en binnen organisaties.   

Opdrachten: 

• Coachen diverse cliënten en vraagstukken (persoonlijk leiderschap, stress, 

levenskeuzes) 

• Teamontwikkeltrajecten op thema’s zoals samenwerking, positionering en 

kwaliteiten 

• Training persoonlijk leiderschap  

• Training veranderkundige vaardigheden verpleegkundig specialisten 

• Training Theory U en Social Presencing Theatre 

• Opstellingen middagen  

 

AFDELINGSLEIDER HAVO 

Almende College 

Augustus 2020- februari 2021 

Verantwoordelijk  voor onderwijs, organisatie, personeel en leerlingen van Havo 

bovenbouw klassen. 

 

CHANGE FACILITATOR 

En Route Change Consulting (www.enrouteconsulting.org)  

2018-2019 - Vancouver 

Tijdens ons verblijf in Canada ben ik En Route gestart en gaf ik meerdere 

workshops in Vancouver rondom het leiden van verandering vanuit de 

grondgedachten van Theory U en Transformational Presence; holistisch veranderen 

in een snel veranderende wereld vanuit hoofd, hart en handen. 

 

INTERIM MANAGER / ORGANISATIEADVISEUR ZORG 

JACKELIEN 

BARELDS 

 

KERNKWALITEITEN 

Verbinder 

Coachend 

Overtuigingskracht 

Dienend leiderschap 

Analytisch 

Resultaatgericht met oog voor de mens 

Energiek 

(organisatie)sensitief 

 

 

OPLEIDING 

Psychologie van de organisatieverandering  

(schouten & nelissen -2009) 

 

Interventies bij Organisatieveranderingen  

(open universiteit – 2006, module) 

 

Management en Organisatie 

(open universiteit – 2006, module) 

 

HBO, Leisure Management 

(stenden – 1999-2003) 

 

 

CURSUSSEN 

Coaching bij stress en burn-out (2022) 

Jaaropleiding systemisch werk (2021-2022) 

Natuurcoaching (2020) 

Social Presencing Theatre (2020) 

Design thinking (2019) 

Theory U – leading from the emergent future 

(2018) 

Life coaching (2018) 

Mindfulness (MBSR) (2015) 

Coaching with theory U (2015) 

Groepsdynamica - EROM-IOD (2014) 

Financieel management in de zorg (2013) 

Lean in de zorg (2011) 

Waardenmanagement (2010) 

Lean Six Sigma (2009) 

Inzicht in krachtenvelden (2008) 

Projectmanagement prince 2 (2007) 

 

PUBLICATIES 

Processenwerk is mensenwerk  

ISBN nr: 9789079240029 

 

 

http://www.enroutenatuurlijkleiderschap.nl/
http://www.enrouteconsulting.nl/


 

 

 

 

RadboudUMC, Adviesgroep Procesverbetering & Innovatie 

Augustus 2010 – september 2017 

Diverse opdrachten en rollen binnen en buiten het ziekenhuis  

● Strategisch  

● Projectleider zorginnovatie  

● Coach Persoonsgerichte Zorg 

● Interim manager  

● Programmamanager  

● Trainer 

 

BUSINESS CONSULTANT / PROJECTMANAGER 

BiZZdesign Consultancy 

Februari 2007 – augustus 2010      

- Projectleider, procesbegeleider en trainer en gastdocent op het gebied van procesverbetering en verandermanagement 

- Auteur boek: “Processenwerk is mensenwerk ”  

- Coördinator landelijke congressen  

 

INTERCEDENTE & COÖRDINATOR 

Augustus 2005 – Februari 2007         

 

TEAMLEIDER  

April 2004 – Augustus 2005  

 

INTERCENDENTE 

Augustus 2003 – Augustus 2004  

 

V R I J W I L L I G  &  B E S T U U R  

   

Day for Change 

Bestuurslid - 2019 - heden 

Day for Change brengt gastcolleges naar basis- en middelbaar onderwijs met als doel kinderen te onderwijzen in ondernemerschap, 

de wereld van microkrediet en het vergroten van wereldburgerschap.  

 

Ducth Business Club Vancouver 

Bestuurslid - 2018 

Business club voor Nederlanders in Vancouver e.o. met doel netwerken en kennisdeling. 

 

The New Leaf Project – Vancouver 

vrijwilliger -2018 

Innovatie project rondom reduceren daklozen in Vancouver. Ondersteuning en coach support tijdens pilotfase. 


