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Missie en Doel

Projectmanagement

Ik ben een ervaren trainer/coach die individuen,
teams en organisaties ondersteunt in het ontwikkelen van hun competenties, specifiek op de gebieden van projectmanagement en trainingen.
Mijn doel hierin is om mijn clienten te helpen hun
eigen mogelijkheden en competenties te ontwikkelen. Ik geloof in het plezier en de inspiratie die
individuen en teams kunnen vinden in groei en de
waarde die training en opleiding aan organisaties
en individuen brengt.
Ik verzorg zelf trainingen en ontwikkel trainingen
die zeer geschikt zijn om als “train the trainer”
uit te voeren.

Als projectmanager treed ik als regisseur van projecten op, waarbij ik er voor zorg dat de uitvoerenden duidelijke doelen hebben en dat stakeholders de rol krijgen die hen toekomt: betrokken,
sturend maar niet uitvoerend.
In verschillende omgevingen, ook internationaal ,
heb ik een aantal projecten als projectmanager
uitgevoerd. In al deze projecten heeft het bruikbaar maken van techniek in de dagelijkse praktijk
centraal gestaan.

Werkwijze als trainer
Mijn klanten ervaren mij als uitdagend, ondersteunend en creatief in mijn benadering van mensen en situaties. Ik heb een enthousiasmerende en
nieuwsgierige benadering van mensen en sterke
rapport-vaardigheden. Samen zorgen deze ervoor
dat ik een (leer)omgeving schep die de deelnemers in staat stelt zich snel te ontwikkelen. Mijn
trainingen worden hoog gewaardeerd en leveren
een grote bijdrage aan de kunde en motivatie van
de deelnemers.
Ik werk als trainer vanuit een brede kennis van
“brain friendly” leertechnieken die ik toepas in allerlei trainingen en workshops en die ik toepas bij
het vervaardigen van trainingsmaterialen.

Ervaring
Ik heb uitgebreide en brede ervaring op verschillende gebieden. Mijn loopbaan is begonnen in het
onderwijs (universiteit en middelbare scholen).
Hierna ben ik werkzaam geweest in de ICT in
technische en consultancy functies en als projectmanager. Sinds 1999 ben ik fulltime trainer en
coach,met uitgebreide ervaring op het gebied van
project-management en vernieuwende trainingsmethoden.

Opdrachtgevers
Onder andere:
Arcadis
Belastingdienst
AGP (ABP)
KEMA
Telfort

Stork
CBS
RICOH

T-Mobile
Orange
NUON
Diverse IT bedrijven
Ministerie EZ

Loopbaan
•
•

•

•

•

•

1978 – 1984
leraar middelbare scholen
1984 – 1994
Digital Equipment:
interne opleidingen, projectmanager, consultant
internationale projecten, consultancy op
het gebied van kantoorautomatisering,
workflow en imaging
(opdrachten o.a. Digital Equipment: internationale IT projecten, grote verzekeringsmaatschappij: workflow en kantoorautomatisering)
1994 – 1996
Logica:
consultant op het gebied van workflow en
imaging
(opdrachten: o.a. Belastingdienst pilots internet en nieuwe IT)
1996 – 2003
Ruysdael:
consultant, projectmanager, senior trainer
verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering projectmanagement trainingen.
(opdrachtgevers grote profit en nonprofit
organisaties)
2003 – 2007
NIMO bv
senior trainer verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering projectmanagement trainingen.
(opdrachtgevers grote profit en nonprofit
organisaties)
2007 zelfstandig als trainer/opleider/consultant
op het gebied van projectmanagement en
trainen in “Learning Ideas bv”
Oprichter en eigenaar Learning Ideas BV,
gericht op trainingen op het gebied van
trainen en projectmanagement.

Mijn opleidingen
•

2008 Gecertificeerd BCL professional
(“Brein Centraal Leren”)

•
•
•
•
•
•

2006 The Brain Friendly Facilitator
2005 Metaprofiel Analyse
2004 NLP Master Practitioner
2003 NLP Practitioner
2002 Provocative Coaching
1999 PRINCE2 Practitioner, gecertificeerd
trainer
1995 – 1997 Culturele Anthropologie
(C.O.M.) VU Amsterdam
1979 Doctoraal (biologie
1971 Gymnasium B
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