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Opleidingen: 
 

• LAB voor leiders en Microkrediet voor moeders 
Female leadership journey Vietnam 

• Interakt: 

• Breek de stilte  

• Bert Hellinger Instituut: 

• Systeemdynamiek in organisaties 

• Systemisch interveniëren 

• Familie opstellingen 

• SIOO:   

• Interimmanagement & Organisatieontwikkeling 

• School voor Coaching:  

• Professioneel coachen 

• Hanzehogeschool:  

• Personeel & Arbeid 

• Hanzehogeschool, Prof. v.d. Leeuw: 

• PABO 
 
Trainingen/workshops 
 

• Mindfulness & Yoga 

• Persoonlijke inspiratieweek 

• Effective Intelligence  

• Organisatie opstellingen 

• Masterclass teamcoaching 

• Transactionele analyse voor coaches 

• Trainingen Train the Trainer 

• Projectmanagement 

• EFS vaktraining managementvaardigheden 

• Assurantietrainingen 

• Managementassistente 

 
 

Typisch Karin 
 

Ik heb oog voor mens en organisatie. Vanuit verschillende perspectieven luister ik naar de vraag en onderzoek wat 
nodig is.  Op basis daarvan maak ik een helder voorstel. Mijn ambitie is om individuen, teams & organisaties te 
versterken en handvatten te geven om zelfstandig en met plezier hun doelen te realiseren.  
 
Wat ik terug krijg van mijn klanten:  
Professioneel, ervaren, praktisch, resultaatgericht , relativerend,  duidelijk, brengt complexiteit terug naar de kern , 
heeft oog voor mens, organisatie en omgeving, creatief, gevoel voor humor,  toegankelijk, spreekt de taal van 
medewerker en manager, loyaal, veelzijdig, integer en een tikje ongeduldig. 
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Dienstverlening 
Coach 
Waar sta ik? Hoe ga ik om met werkdruk en verandering? Persoonlijk leiderschap, het nemen van de regie, stilstaan 
bij wat goed gaat en wat u wilt ontwikkelen. Als professioneel coach wandel ik graag een stuk met u mee. Ik stel 
vragen, hou een spiegel voor en geef handvatten waar u mee verder kunt. Op basis van een vrijblijvend gesprek 
maak ik een voorstel op maat. 
 
Thema’s 
….persoonlijk leiderschap….samenwerking….gesprekstechnieken….intervisie….assertiviteit….presentatie….eigen 
regie…. 
….omgaan met veranderingen….balans ….. aandacht ….. 
 

Trainer, teamcoach,  procesbegeleider 
U wilt met uw team/organisatie stilstaan bij wat is bereikt en wat nodig is? De onderlinge samenwerking stagneert? 
U wilt verbinding maken tussen de visie en de dagelijkse praktijk? U wilt professionele gesprekken oefenen in de 
praktijk? 
Als gecertificeerd coach/trainer begeleid ik organisaties en teams in de stappen naar verdere professionalisering. 
Samen met u kijken we wat nodig is. U vanuit uw ervaring, expertise en professionele rol en ik vanuit mijn ervaring, 
expertise en professionele rol van extern coach/trainer en begeleider. Van daaruit ontwikkel ik een programma dat 
kan bestaan uit teamdagen, trainingsdagen, intervisiebijeenkomsten, bijwonen van vergaderingen, coaching on the 
job of andere bijeenkomsten. Altijd met oog voor mens en organisatie. 
 
Thema’s 
….persoonlijk leiderschap….teamontwikkeling….samenwerking….fusieleed….visie en praktijk….klant centraal…. 
….herhaling van problemen….omgaan met veranderingen….zelforganisatie……duurzaam inzetbaarheid…. 

 

HRM adviseur 
Tijdelijke vervanging nodig? U staat aan de vooravond van een verandering en heeft een procesbegeleider nodig? 
Als ervaren adviseur en procesbegeleider ga ik graag met u in gesprek. Sluit uw vraag aan bij mijn expertise en 
hebben wij een akkoord dan ga ik praktisch en resultaatgericht bij u aan de slag.  
Ik rond af met goede overdracht en interne borging. 
 
Thema’s 
….algemene vervanging…procesbegeleider organisatieverandering ….van adviseur naar businesspartner…. 

 
 

 
Methoden & Theoretische benaderingen 

Jaarlijks investeer ik in mijn eigen ontwikkeling door het volgen van training en opleiding en laat ik mij inspireren 
door vakliteratuur, boeken, collega’s, de natuur, mijn omgeving en natuurlijk de klanten met wie ik samenwerk. 
Afhankelijk van de vraag kies ik voor passende methodieken zoals bijvoorbeeld: 

• Organisatie opstellingen 

• Effective intelligence 

• Mindfulness 

• Systemisch transitiemanagement 

• Covey, acht eigenschappen van effectief leiderschap 

• Loopbaanscan, kwaliteiten en competentiemodellen 

• Systemische interventies 

• Oplossingsgericht coachen 

• Rationeel Emotieve Training 

• De roos van Leary 

• Transactionele analyse 

• Storytelling 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

Loopbaan in vogelvlucht 
 

• Teamcoach naar excelleren in relatie tot lean werken, ZinnZorg 

• Ontwikkelaar, trainer/coach, procesbegeleider totale Gasunie  thema duurzame 
inzetbaarheid 

• Teamcoach naar zelforganisatie , ZuidOostZorg 

• De dialoog in beeld, oefenen van gesprekken 

• Workshops, bijeenkomsten rondom persoonlijk leiderschap & samenwerking 

• Teamcoach, trainer en managementcoach voor diverse organisaties 

• Procesbegeleider landelijk event ambulance sector over duurzame inzetbaarheid 

• Trainer klantgerichtheid 

• Diverse projecten op gebied van Personeel Opleiding en Organisatie voor technische 
installatiebureaus,  OTIB  

• Intervisiecoach voor procesbegeleiders Hanzehogeschool Groningen 

• Trainer/coach persoonlijke effectiviteit, presentatie en gesprekstechnieken 

• Projectleider, procesbegeleider, teamcoach, trainer, ZonnehuisgroepNoord  

• Begeleider intervisietrajecten     

• Opleiding adviseur BAT Niemeyer        

• Hoofd PO&O , Stichting de Noorderbrug      

• HR Business Partner BAT Niemeyer Groningen     

• I.s.m. GITP Workshop “benut je talent”     

• Sr. HRM Adviseur Noordhoff Uitgevers     

• HMR Adviseur bij Thuiszorg Het Friese Land     

• Hoofd PO & O bij Kraamzorg Het Groene Kruis      

• HRM adviseur Thuiszorg Het Friese Land        

• P & O adviseur SRC Cultuurvakanties         

• Medewerker Personeel & Organisatie Essent Kabelcom     

• Projectleider  Van Calcar b.v. (Meeús)       

• Manager afdeling particulieren bij Van Calcar b.v. (Meeús)      

• Medewerker Assurantiekantoor Mook       

• Hoofd regiosecretariaat Riagg te Winschoten      

• Medewerker Informatie Beheer Groep       

• Leerkracht basisschool 
 

 
2017 - 2019 
2017 -2018 
 
2018 - heden 
2015 - heden 
2015 - heden 
2005 - heden 
2014 – 2015 
2009 - heden 
2006 - heden 
2006 - heden 
2006 - heden 
2005 - heden 
2011 - 2012 
2010 - 2012 
2010 - 2011 
2008 - 2009 
2008 - 2009 
2008 - 2009 
2006 - 2007 
2005 - 2006 
2003 - 2005 
2002 - 2003 
1998 - 2002 
1995 - 1998 
1993 - 1995 
1992 - 1993 
1991 - 1992 
1989 - 1991 

 

Werk – en opdrachtgevers 
• Thuiszorg Het Friese Land 

• Kraamzorg Het Groene Kruis 

• ZINN Zorg 

• ZuidOostZorg 

• RIAGG 

• Stichting De Noorderbrug 

• Zorggroep Groningen 

• Zonnehuisgroepnoord 

• Zorggroep Meander 

• Domus Magnus 

• Het Hooge Heem 

• Viatence 

• OZG 

• Patyna 

• Zorggroep Liante 

• Werkprojectengroep 

•  

• GASUNIE 

• Essent Kabelkom 

• Beljon & Westerterp 

• GITP  

• Tempo team 

• SRC Cultuurvakanties 

• Van Calcar BV (Meeus) 

• Mook Assurantiën 

• Technische 
installatiebedrijven 

• Energiewacht 

• FNV Formaat / UNETO VNI 

• AVEBE 

• BAT Niemeyer 

• Porsche 

• TVM 

•  
 

• Hanzehogeschool 

• RUG 

• Praedinius Gymnasium 

• Effatha Guyot Groep 

• Alfa College 

• Frieslandcollege 

• Basisscholen 

•  
 

• Noordhoff Uitgevers 

• Informatiebeheergroep/Duo 

• STAMM CMO 

• NNO 

•  

 


