Curriculum Vitae
Personalia
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Geboren
Burgerlijke staat
Eigenaar van

: Yvonne Bayens
: Bernard de Roijstraat 7
: 3813 TE Amersfoort
: 06 28270987
: 24 april 1966
: gehuwd, twee bonuskinderen van inmiddels 21 en 23 jaar
: Enjoyable Dog

Werkervaring
coaching
met honden
Augustus 2016 tot heden:
• Als ondernemer aangesloten bij Welzien. Zij bieden speciale zorg,
diensten en expertise in het onderwijs aan anders lerende kinderen.
Deze kinderen vallen vaak uit van school. Doel van Welzien:
Zelfredzaam weer terug naar school op de juiste plek en juiste
niveau.
Onderdeel van het aanbod in diensten is de TopDog Sova coaching
die ik daar geef aan de kinderen.
• Individuele coaching trajecten.
• Talent-training jongeren 8-12 jaar.
• Leerbijeenkomsten Coachen met Honden.
2012 – heden: Diverse cases op gebied van:
• gedragsproblemen van honden, van trekken aan de lijn tot agressie
naar andere honden opgelost samen met de eigenaren. Vaak is het
meer de eigenaren coachen op gedrag en uitstraling dan een
probleem bij de hond.
• Eigenaren begeleiden bij hun puppy uit het buitenland, die met een
achterstand in socialisatie naar Nederland komen. Zowel eigenaren
als puppy met goed resultaat gesocialiseerd.
• Diverse Spaanse honden (met name Podenco’s) die problemen
hebben (angst bv) door een mishandeld verleden en hun baasjes
gecoached in de omgang hiermee waardoor de problemen weg
waren of afnamen.
• Huisbezoeken en nazorg in opdracht van Podencoworld: Als er vanuit
Nederland een podenco uit Spanje wordt geadopteerd, moet er
gekeken worden of het adoptie gezin geschikt is voor deze hond. Ik
geef voorlichting over de hond en onderzoek of er voldoende
realisme aanwezig is van een waarschijnlijk getraumatiseerde hond
met jachtinstinct in huis halen en de gevolgen daarvan. Ik blijf het
gezin coachen en begeleiden tot een half jaar na aankomst van de
hond, of langer indien nodig.

Werkervaring
bedrijfsleven
2010 – 1 maart 2016:

2007 – 2010:

2003 - 2007:
•
•

•

1999 - 2003:

1992 - 1999:
1990 - 1992:

1984 - 1990:

Marketeer en Productontwikkeling VEHEREX Schade NV. en
schaderegelaar Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
begeleiding van het team,
Marketeer: Marketing en productontwikkeling. Verantwoordelijk
voor marketingplan SPF Beheer, producten en opzetten marketing
activiteiten voor SPF Beheer.
Productontwikkeling (en vermarkten van deze producten):
Opzetten Re-integratie Ondersteuning, geldelijke vergoeding aan
werkgevers voor het snel re-integreren van zieke werknemers;
Opzetten re-integratie trajecten voor langdurig zieke
(ex)werknemers, inmiddels met WAO-uitkering, i.s.m. re-integratie
bureau en UWV;
Oprichten schadeverzekeraar voor aangesloten werkgevers SPF
Beheer bv m.b.t. aanvullende WIA –producten. Verantwoordelijk
voor de coördinatie van de verschillende werkzaamheden rond deze
oprichting.
Account manager pensioenen, SPF Beheer bv te Utrecht. Veel
contact met aangesloten werkgevers en aansturing team van (senior)
relatiebeheerders.
Senior relatiebeheerder pensioenen, SPF Beheer bv te Utrecht.
Relatiebeheerder pensioenen, Spoorwegpensioenfonds te Utrecht.
Vanaf 1994: SPF Beheer bv te Utrecht in verband met
verzelfstandiging pensioenfonds.
AOW/AWW senior relatiebeheerder, Sociale Verzekeringsbank
Amersfoort.

Opleidingen
1978 - 1984
1987 - 1989
2002 - 2005
2007 - 2008
2009 - 2010
2013
2014
2015
2016
2017 – 2018

: HAVO, (sg de Schothorst, Amersfoort)
: Sociale Verzekeringen (SOSV), HBO gecertificeerd
: HBO Personeel & Arbeid (INHOLLAND)
: NIMA-B (NCOI)
: NIMA-C (SRM) niet afgerond
: Master Sociale Zekerheid (SOSV)
: WFT basis (Lindenhaeghe)
: WFT Inkomen (LindenHaeghe)
: Opleiding TOPDOG Honden SOVA coach
: Masteropleiding TOPDOG trainer

1993 – 1994
2006
2009 – 2012
2011 – 2012
2013
2017 – 2018

: Middel Management voor Non-profit Organisaties (ISW opleidingen)
: Schrijven Beleidsplannen & Adviesrapporten, Schouten en Nelissen
: SudoPattering, Personal Coach. (Alter Vision)
: training hondengedragsadviseur door Norbert Riksman en Marina Paradies
: NLP Practitioner VidaSense
: Cursus Coachen met Honden

Cursussen

“Goed in mensen aansturen en coachen”

