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: Stereind 12
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: anja@coachenmethonden.nl
: 16 juni 1962

WERKERVARING
2008-heden

Mede-vennoot van Coachen met Honden;
Animal Assisted Interventions t.b.v. de persoonlijke
ontwikkeling van mensen
Opdrachten:
- ontwikkeling en begeleiding workshops
- individuele coaching en teamcoaching
- ontwikkeling en begeleiding Cursus Coachen met Honden
- auteur van het boek ‘Wijze lessen van je hond’
- begeleiding stagiaires
- professionaliseren Animal Assisted Interventions
- organisatie netwerkbijeenkomsten voor vakgenoten

1999-heden

Eigenaresse van TrainingTotaal; bureau voor
begeleiding bij personeelsontwikkeling
en managementvraagstukken
Freelance trainer/loopbaanadviseur/coach
Opdrachten:
- begeleiding jaargroepen in organisatieleertrajecten
- begeleiding van directies en aandeelhoudersteams
- begeleiding van ondernemingsraden
- docent coachvaardigheden
- docent communicatieve vaardigheden
- trainingen loopbaanbegeleiding, outplacement en
gespreksvaardigheden voor loopbaanadviseurs
- individuele loopbaanbegeleiding en coaching
- begeleiding van cultuurveranderingstrajecten
- teamcoaching en supervisie
- trainingen gespreks- en communicatieve vaardigheden
- methodiekontwikkeling
- trainingen slechtnieuwsgesprekken en conflicthantering
- trainingen persoonlijke effectiviteit

- trainingen functionerings- en beoordelingsgesprekken
- ondernemers- en bedrijfsbegeleiding Midden/Kleinbedrijf
- trainingen commerciële- en acquisitievaardigheden
- individuele coaching presentatie- en adviesvaardigheden
- trainingen leidinggeven en managementvaardigheden
1998-2000

SeniorTrainer/loopbaanadviseur
Regionaal Trainingscentrum van Arbeidsvoorziening te
Eindhoven/Bureau Loopbaanactivering te Oss
Werkzaamheden:
- loopbaanadvisering en carrièrecoaching
- opzetten en uitvoeren van outplacementtrajecten
- trainingen communicatieve vaardigheden
- competentieontwikkeling door training en coaching
- sollicitatietraining en begeleiding
- methodiekontwikkeling
- projectleider en overlegpartner van opdrachtgevers
- acquisitie

1997

Trainer/adviseur/job-hunter
Projectteam Arbeidsmarkt Consultants (PAC)
te ‘s Hertogenbosch
Werkzaamheden:
- aansturen van jobhuntersteam
- trainen van jobhuntersmethodiek
- uitvoeren van job-hunting/training/coaching
- loopbaanadvisering en outplacementbegeleiding

1994-1996

Trainer/docent voor verpleegkundigen
Spraeland Opleiding en Training (SPOT) te Venray
Werkzaamheden:
- opzet en uitvoering van methodiektrainingen en
training ‘Omgaan met Agressie’

1986-1996

Verpleegkundig groepsleidster binnen een opname- en
behandelafdeling voor mensen met ernstige psychische
en/of gedragsproblemen
Behandelkliniek ‘Nieuw Spraeland’ te Venray
Werkzaamheden:
- bieden van 24-uurs zorg en therapeutisch handelen

- observatie en rapportage
- opstellen van behandelplannen
- trainen van sociale vaardigheden
1983-1986

: Groepsleerkracht
Openbare basisschool ‘het Einder’ te Gemert
Werkzaamheden:
- verzorgen van onderwijs
- methodiekontwikkeling

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN
2014-2015
2014-2015
2013-2015
2008-heden

2003-2007

2002
2000
1999-2000
1997
1986-1996
1986-1989
1985
1980-1983
1974-1980

Opleiding tot Connective Breath Coach
House of Sovereingnty te Amsterdam
Jaartraining Intuïtieve Ontwikkeling
Venwoude te Lage Vuursche
Lichaamsgerichte en systemische coaching
De Schans te Opoeteren België
Deskundigheidsbevordering Kynologie en
Animal Assisted Interventions Diverse cursusinstituten
o. a. Communiceren met Dieren bij Cecilia van der Drift te
Havelte
Dieren leren verstaan bij Martha Williams te Vlieland
Foundation Course bij Jan Fennell te Etten-Leur
Coachen met paarden bij Spirit of Epona te Heiloo
Master of Human Behaviour
specialisatie Begeleidingskunde
Spinoza University te Amsterdam
Opleiding tot Neuro-integratieve integratiecoach
Limburgs Instituut voor NEI en NLP (LINN) te Sittard
Trainen/opleiden/presenteren voor trainers,
Limburgs Instituut voor NEI en NLP (LINN) te Sittard
Post-hbo opleiding tot loopbaanadviseur,
Fontys Tilburg
Opleiding tot trainer, Projectteam Arbeidsmarkt
Consultants te ‘s Hertogenbosch
Deskundigheidsbevorderingtrajecten,
Interne trainingen voor verpleegkundigen
Opleiding tot verpleegkundige B,
Den Hoebert te Venray
Middenstandsdiploma te Beek en Donk
Pedagogische Academie, Franciscus College te Veghel
HAVO, Macropedius College te Gemert

