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persoonlijke kenmerken

◊
◊
◊
◊

Natuurlijk leider en coach: stuurt op de hoofdlijnen en houdt daarbij oog voor de mens.
Een rustige, toegewijde en zelfbewuste persoonlijkheid die niet snel uit zijn evenwicht is te brengen.
Generalist, goede analysevaardigheden.
Kernwoorden: doelgericht en duidelijk, loyaal. Stimulerend, diplomatiek, communicatief, humor.
Maatschappelijk betrokken.

samenvatting
Als Luchtmachtofficier heb ik praktijkervaring opgedaan in leidinggevende en adviserende rollen.
Dit heb ik gecombineerd met theoretische (bij)scholing waardoor ik een reputatie heb opgebouwd
als deskundige in strategische verandertrajecten. In mijn militaire carrière heb ik, als leidinggevende
van een team specialisten, gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van trainingen voor integraal
management, leiderschap en communicatieve vaardigheden.
Na mijn overstap naar de burgermaatschappij heb ik als senior adviseur bij enkele gerenommeerde
adviesbureaus gewerkt. Hierbij was ik verantwoordelijk voor adviestrajecten met betrekking tot
organisatie en verandering en coachen van organisaties, ondernemingsraden, teams en individuele
medewerkers.
Sinds september 2009 ben ik als zelfstandig consultant gevestigd onder de naam Senso Consult,
overigens in nauwe samenwerking met diverse collega’s.
De feedback die ik van klanten krijg, is dat het resultaat van mijn werk met een team of individu is:
“rust in de tent en vertrouwen in de toekomst”.
Mijn motto: ‘Koers houden & meebewegen’
(standvastig in je richting, flexibel in de wijze waarop je je beweegt)
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werkervaring
februari 2016 - juli 2016

Freelance docent
Hogeschool Rotterdam (HR)

◊ Verzorgen van colleges ‘HR Vaardigheden’ voor de voltijdsopleiding HRM (derde jaar).
◊ Onderwerpen colleges:
o
o
o
o
o

Adviesvaardigheden;
Coachen;
Onderhandelen;
Conflicthantering
Strategisch handelen

◊ Bezuinigingen op de HR hebben geleid tot beëindiging van deze verbintenis.
november 2014 - heden

Associate
GITP Training & Opleiding BV - OR Consultancy

◊ Verzorgen van training, coaching en advisering van (centrale)ondernemingsraden en
management, zowel op individueel- als organisatieniveau, nationaal en internationaal;

◊ Trainen en adviseren Medezeggenschap Ministerie van Defensie;
◊ Coachen van leidinggevenden, medewerkers en teams;
◊ Ontwikkelen en uitvoeren van trainings- en begeleidingstrajecten met betrekking tot leiderschap
en management.
april 2012 - heden

Freelance docent
Avans+ improving professionals

◊ Verzorgen van colleges voor de opleidingen Middle Management’, ‘Leiding geven Als Nieuwe
Uitdaging’ en ‘Kwaliteitsmanagement en Veranderkunde’ en Persoonlijk Leiderschap bij
verschillende technische opleidingen.

◊ Onderwerpen colleges:
o Communicatie, conflicthantering en onderhandelen;
o Persoonlijke effectiviteit, leiderschap;
o Teamontwikkeling.
september 2009 - heden

Eigenaar | adviseur, coach en trainer
Senso Consult – Koers houden & meebewegen

◊ Ontwikkelen en uitvoeren van trainings- en begeleidingstrajecten met betrekking tot leiderschap
en management, samenwerking en persoonlijke effectiviteit;

◊ Ontwikkelen en uitvoeren van diverse managementgames;
◊ Adviseren van (lijn)management met betrekking tot organisatie veranderkundige vraagstukken;
◊ Verzorgen van training, coaching en advisering van (centrale)ondernemingsraden en
management, zowel op individueel- als organisatieniveau, nationaal en internationaal
oktober 2006 - september 2009

Senior adviseur
GITP International Bv – Adviesgroep
Development & Training / Organization Development

◊ Adviseren van (lijn)management met betrekking tot organisatie veranderkundige vraagstukken;
◊ Coachen van leidinggevenden, medewerkers en teams;
◊ Ontwikkelen en uitvoeren van trainings- en begeleidingstrajecten met betrekking tot leiderschap
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en management;

◊ Ontwikkelen en uitvoeren van diverse managementgames.
september 2002 - oktober 2006

Adviseur
GITP International Bv – Adviesgroep Medezeggenschap
Verzorgen van training, coaching en advisering van (centrale)ondernemingsraden en management,
zowel op individueel- als organisatieniveau, nationaal en internationaal
januari 1999 – september 2002

Senior adviseur
Van Veen en Partners, adviseurs bij veranderingsprojecten
Verzorgen van adviestrajecten en trainingen met betrekking tot (verander)management en
effectiviteit, zowel op individueel- als organisatieniveau.
oktober 1982 - december 1998

Diverse leidinggevende en didactische functies
Koninklijke Luchtmacht

Dit betrof:
◊ het (doen) ontwikkelen en (incidenteel) uitvoeren van diverse soorten trainingen op het gebied
van leiderschap en management. Tevens het adviseren van (management)teams m.b.t.
(integraal) management, samenwerking etc. In het kader daarvan ook de interne verandering
van de eigen organisatie (van product- naar regio- georiënteerde projectorganisatie) sturing en
vorm gegeven.
◊ als leidinggevende, het (mede) ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van diverse soorten
trainingen op het gebied van leiderschap en management, sociale- en communicatieve
vaardigheden. Het betrof hier zowel ‘standaard’ cursussen, als maatwerk, zoals een cursus i.h.k.v.
integratie van minderheden in de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast het adviseren van
(management)teams m.b.t. (integraal) management, samenwerking etc.
◊ het ontwikkelen en verzorgen van lessen en trainingen op het gebied van (militair) leiderschap en
groepsdynamische aspecten.
◊ het leidinggeven aan 12 officieren en onderofficieren belast met de uitvoering van de initiële
officiersopleiding. Coördinatie van opkomsten, doorstroom en oefeningen. Daarbij
verantwoordelijk voor de afstemming van de inhoud van de opleidingen op de praktijk van de
Koninklijke Luchtmacht. Eerste beoordelaar van genoemde kaderleden, tweede beoordelaar van
alle leerling-officieren.
◊ Het verzorgen van opleidingen m.b.t. enerzijds specifieke militaire kennis en vaardigheden,
anderzijds vorming van een attitude passend bij de organisatie, in zowel initiële- (militaire) als
voortgezette opleidingen op (midden) kaderniveau.

opleidingen
1996 – 1997

Mastersopleiding ‘Managing Human Resources’ (diploma juni 1997).

1990 – 1994

HBO ‘Personeel en Arbeid’ (diploma 1994).

1989

Voortgezette Officiersvorming aan de LUOS (diploma 1989).

1981 - 1982

Opleiding tot Officier der Koninklijke Luchtmacht (KVV diploma 1982).

1981

Opleiding tot dienstplichtig onderofficier der Cavalerie.

1975 - 1981

HAVO te Breda (diploma 1981).
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cursussen

◊ Diverse trainingen, opleidingen en licenties m.b.t.:
-

o Coaching
o Persoonlijke effectiviteit en leiderschap
o Praktijksimulaties

◊ Diverse militaire, vaktechnische trainingen en
opleidingen:
o Leiderschap
o Train de Trainer
o Samenwerkingsproces-begeleider
o Supervisie persoonlijke effectiviteit
o Integraal Management

Human Insight
Online Talent Manager
Hartfocus
Reflection & Action
van Veen en partners
Verschuil Management Assistance
Koninklijke Luchtmacht, Marine en
Landmacht

bijzonderheden

◊ Als docent geregistreerd bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
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