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Opleidingen: 
• LAB voor leiders en Microkrediet voor moeders: 

Vrouwelijk leiderschap Vietnam 
• Interakt: 

Breek de stilte  
• Bert Hellinger Instituut: 

Systeemdynamiek in organisaties 
Systemisch interveniëren 
Familie opstellingen 

• SIOO Academy: 
Interimmanagement & Organisatieontwikkeling 

• School voor Coaching:  
Professioneel coachen 

• Hanzehogeschool:  
Personeel & Arbeid 

• Hanzehogeschool, Prof. v.d. Leeuw: 
PABO 

 
Trainingen/workshops 
• Deep Democracy 
• Projectmanagement 
• Persoonlijke inspiratieweek 
• Effective Intelligence  
• Organisatie opstellingen 
• Masterclass teamcoaching 
• Transactionele analyse voor coaches 
• Trainingen Train the Trainer 
• Mindfulness  
• EFS vaktraining managementvaardigheden 
• Assurantietrainingen 
• Managementassistente 

 
 
 

De klant aan het woord 
 
“een inspirerende vakvrouw die mensen in teams bewust laat zijn van hun gedrag en weet dat op een sprankelende 
en ontroerende manier ter sprake te brengen. Karin heeft snel draagvlak, ze verbindt vanuit haar authenticiteit en is 
een adviseur die ook leidinggevenden eerlijk en met respect weet te spiegelen”    
Janine Meins, directeur HRM Hanzehogeschool 
 
“Karin heeft voor Gasunie ruim 140 workshops verzorgd voor leidinggevenden en medewerkers over duurzame 
inzetbaarheid, het eigen inzetbaarheidsplan en de dialoog daarover. Deze workshops zijn door de 1400 deelnemers 
gemiddeld met ruim een 8 beoordeeld. Zij hebben Karin ervaren als zeer kundig, betrokken en toegankelijk. Ze wist 
een veilige omgeving te creëren waarin ruimte was voor interactie, oefenen en waarin deelnemers aan het denken 
zijn gezet. Voor mij als opdrachtgever was de samenwerking met Karin heel prettig, constructief en transparant.”  
Annemieke Huizing, HR manager, projectleider duurzaam inzetbaarheid Gasunie 
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Dienstverlening 

 
Procesbegeleider, HRM Adviseur 
Tijdelijk een HRM Adviseur nodig? U staat aan de vooravond van een verandering en heeft een procesbegeleider nodig? 
Ik ga graag met u in gesprek! 
 
….HRM Advies….Procesbegeleider bij organisatieverandering ….Projectleider HRM thema’s…. 
 

Individuele coaching 
Persoonlijk leiderschap, regie en balans. 
Als professioneel coach wandel ik een stuk met u mee. Ik stel vragen, spiegel en geef handvatten waar u mee verder 
kunt. 
 
….(Gender)Leiderschap….samenwerking….dialoog….  
 
Teamcoaching,  procesbegeleider , trainer 
Ik begeleid teams en organisaties naar slagvaardige samenwerking en persoonlijk leiderschap. 
 
Ik verzorg trainingen op het gebied van : 
Werken met de onderstroom, De Dialoog , Feedforward , Persoonlijk leiderschap. 
 
….(Gender)Leiderschap….samenwerking….dialoog….  

 
 

Dienstverlening 
 

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 
• Nij Smellinghe ziekenhuis 

 

 
• 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 
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Loopbaan in vogelvlucht 
 

• HRM Adviseur 
• Coachtrainer voor de leergang: Begeleiden van teams en onderstromen  
• Teamcoach: begeleiden van teams naar zelforganisatie & slagvaardigheid 
• Individuele coaching voor professionals en leiders 
• Workshops De Dialoog, Samenwerken, Feedforward en (Gender) Leiderschap  
• Intervisiecoach 
• Gastdocent Hanzehogeschool 

 
• HRM Adviseur NijSmellinghe ziekenhuis 
• Projectleider , trainer/coach  Duurzaam Inzetbaar Gasunie 
• Procesbegeleider landelijk event duurzaam inzetbaar ambulancezorg 
• Teamcoach naar excelleren in relatie tot lean werken, ZINN Zorg 
• Trainer klantgerichtheid 
• HRM Adviseur diverse projecten technische installatiebureaus,  OTIB  
• Intervisiecoach voor procesbegeleiders Hanzehogeschool Groningen 
• Trainer/coach persoonlijke effectiviteit, presentatie en gesprekstechnieken 
• Projectleider, procesbegeleider, teamcoach, trainer, ZonnehuisgroepNoord 
• HR business partner  en Opleiding adviseur BAT Niemeyer  
• Hoofd PO&O , Stichting de Noorderbrug      
• 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 veranderproces  Van Calcar b.v. (Meeús)      
• Manager afdeling particulieren bij Van Calcar b.v. (Meeús)    
• Hoofd regiosecretariaat Riagg te Winschoten       
• Leerkracht basisschool 
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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 zet ik voor passende methodieken in, bijvoorbeeld: 

 
• Organisatie opstellingen 
• Deep Democracy 
• Feedforward 
• Bezieling werkt! 
• Effective intelligence 
• Mindfulness 
• Systemisch transitiemanagement 
• Covey, Effectief leiderschap 
• Oplossingsgericht coachen 

• Loopbaanscan, kwaliteiten en 
competentiemodellen 

• Systemische interventies 
• Projectmanagement 
• Rationeel Emotieve Training 
• De roos van Leary 
• Transactionele analyse 
• Storytelling 

 

 


