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OPLEIDINGEN
Voortgezet onderwijs
1975
Atheneum Jan van Arkel Scholengemeenschap, Hardenberg.
Vervolgopleidingen
1991
Opleiding tot trainer/opleider aan de Hogeschool van Amsterdam
1989
Tropenopleiding "Training voor Kader in Ontwikkelingssamenwerking"(STKO
Utrecht)
1980
Officiersopleiding Nederlandse Politie Academie, Apeldoorn.
Professionaliseringsopleidingen
2012
Opleiding tot trainer Professionele Mentale Weerbaarheid door het Centrum
voor Handhaving en Mobiliteit in Ossendracht, Nederlandse Politie Academie.
2010
Opleiding Motiverende Gespreksvoering Ministerie van Justitie (DJI)
2009
Spiral Dynamics – transculturele opleiding Nederlandse Politieacademie
2009
Opleiding eergerelateerd geweld Nederlandse Politieacademie
2004
Rationele Effectiviteits Training Albert Ellis - New York US
2002
Werken met diversiteit – Schouten & Nelissen
2001
Roos van Leary - Schouten & Nelissen
1998
Opleiding tot Counselor - Instituut voor Pastorale Counseling – België
1993
Opleiding Personeelsmanagement - Politie Management Instituut - Warnsveld
1988
Opleiding tot Okiyogadocent in Japan -Takasaki

MEEST RELEVANTE EN RECENTE WERKERVARING
Sinds 1992 Bureau Speelberg, Training & Advies, Coaching & Counseling
Zie ook: www.bureauspeelberg.nl.
Speerpunten zijn:









Leiderschaps- en Verandertrajecten
Coaching, Counseling en Klachtbemiddeling
Integriteitsmanagement
Training vertrouwenspersonen
Omgaan met diversiteit en verschillen.
Anti-agressietrainingen
Huiselijk en seksueel geweld
Communicatietrainingen

Opdrachten uitgevoerd voor: Politie, Justitie, Onderwijsinstellingen, ABNAmro, Postkantoren, NS, Akzo-Nobel, Belastingdienst, Gemeentelijke
Overheden, KLM, ING, RAI, Van Neerbos, Albert Heyn, Kerken, Universiteit
Twente, Rutgersstichting, Icas, Schouten & Nelissen, Gevangeniswezen,
Resilians
Als senior trainer/opleider/adviseur en coach/counselor in de sector Training &
Ontwikkeling heb ik onder andere de volgende trajecten begeleid:
Leiderschaps-en verandertrajecten
Sinds 2007 Leerprocesbegeleider en trainer/docent aan de Politieacademie in Apeldoorn
voor de Operationele Leergang Leidinggevenden voor de modules Effectief
Leidinggeven en Integriteit.
2002- 2009 Leerprocesbegeleider en trainer/docent voor de leergang Professioneel
Leiderschap en integriteit voor Schouten & Nelissen.
2002-2009
Trainer/docent voor de module Verandermanagement Schouten en Nelissen.
Sinds 2008 Voortrekker leiderschapsontwikkeling en cultuurverandertraject binnen de
Zorgfederatie Oldenzaal naar Coachend Leiderschap.
2010
Cultuurverandertraject Motiverende Bejegening voor het Ministerie van Justitie
2006
Medeontwikkelaar en trainer/docent en leerprocesbegeleider voor het
Leiderschapsontwikkeltraject van alle leidinggevenden werkzaam bij de RAI .
2006
Verandertraject coachend leidinggevenden Belastingdienst.
2005
Management Development Traject leidinggevenden Albert Heyn

Diversiteit
Sinds 2009
2009
2003-2007
Sinds 2010

Medeorganisator en spreker voor de jaarlijkse Familyconference voor en
door immigrantenorganisaties.
Trainer voor het politiekorps Rotterdam: project Prrroud, omgaan met
diversiteit. Cultuurverandertraject (Spiral Dynamics)
Docent/trainer Interculturele Communicatie voor het opleidingsinstituut DJI
van het Ministerie van Justitie. (Hofstede, Pinto)
Betrokken bij de dialoog tussen politie en Afrikaanse inwoners van Amsterdam
Zuidoost.

Sinds 2010

Sinds 2006

2006

Empowermentprojecten met allochtone tieners in Amsterdam Zuidoost. Dit
resulteerde onder meer in een aidsproject, het matchen van de tieners met
stageplaatsen gelinkt aan een allochtone beroepskracht, project seksuele
intimidatie.
Empowerment /opvoedingsondersteuning voor Engelssprekende Afrikaanse en
Zuid-Amerikaanse ouders, die door de Nederlandse organisaties niet worden
bereikt. “Hoe wordt mijn kind succesvol in de Nederlandse samenleving?”
Transculturele training voor leerkrachten basis-en middelbare scholen.

Coaching en Counseling
Sinds 2000 Individuele coaching en counseling en klachtbemidddeling voor verzekerden
bij Resilians en ICAS
Sinds 2005 Training voor vertrouwenspersonen
Sinds 2012 Intervisie, teambuilding en organisatieadvies voor huisartsenpraktijken.
2010-2011
Docent/trainer Motiverende Gespreksvoering voor penitentiaire
inrichtingswerkers Ministerie van Justitie.

Huiselijk en seksueel geweld
2015
2014
2013
2012
2012
2012

2006-heden

2006
1998-heden
1994
1983-1986
2002-heden

Vaderschapsdebatten georganiseerd in Amsterdam ZO voor allochtone vaders.
25 dominees in Amsterdam-ZO getraind in aanpak seksueel misbruik,
machtsmisbruik en huiselijk geweld binnen de kerk.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld voor kerken en
in Amsterdam Zuidoost
Training Huiselijk Geweld voor accenthouders bij de politie
Wet Tijdelijk Huisverbod voor hulpofficieren van justitie.
In samenwerking met de lokale televisie Salto 2 in Amsterdam en St.
MCTC werden door mij uitzendingen verzorgd over huiselijk geweld en
(preventie van) seksueel misbruik
Voor allochtone ouders in het Engels trainingen verzorgd over huiselijk en
seksueel geweld. Doelgroep: Engelssprekende allochtonen voornamelijk van
Afrikaanse afkomst.
Training signalering van seksueel misbruik en huiselijk geweld voor docenten
lager en middelbaar onderwijs.
Training vertrouwenspersonen voor diverse doelgroepen.
Leiding geven aan slachtoffergericht gericht werken bij de politie.
Plv. Chef Jeugd- en Zedenpolitie Amsterdam.
Als vrijwilligster begeleid ik slachtoffers van mensenhandel

Communicatietrainingen
Voor een volledige lijst met uitgevoerde projecten en trainingen zie hiervoor mijn website
www.bureauspeelberg.nl

KARAKTERISTIEKEN:
Als manager en leidinggevende heb ik een brede lijnervaring, maar weet ook een coachende
en stimulerende rol te vervullen naar de medewerkers. Ik beschik over competenties als
omgevingsbewustzijn, analytisch denkvermogen, veranderkracht, interpersoonlijke
sensitiviteit en heb uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben ik
resultaatgericht, betrokken en integer.
Samenwerking en klantgerichtheid staan bij mij voorop.
Als trainer blijf ik niet steken op gedragsniveau, maar train ik op attitude niveau.
Ik kan uitstekend omgaan met weerstanden en weet wezenlijk contact te leggen met zeer
verschillende mensen, niveaus en culturen. Ik heb werk- en leefervaring op alle continenten.
Recentelijk heb ik veel advies uitgebracht aan huisartsen, nadat ik effectiviteits-en
efficiencyscan van hun praktijk had gemaakt hetgeen vaak leidde tot aanpassingen in de
bedrijfsvoering en / of samenwerking.

OVERIGE WERKERVARING
1993 – 1994 Beleidsmedewerkster personeelsdienst politie Holland Midden (in deeltijd)
Was daar als lid van de werkgroep kwaliteitszorg medeverantwoordelijk voor
de opzet van een traject voor leidinggevenden. Daarnaast voerde ik als trainer
de volgende modules uit voor dit managementtraject: visie en strategie,
operationeel leidinggeven, projectmatig werken en outdoor oefeningen.
1991 – 1993 Plaatsvervangend korpschef gemeentepolitie Noordwijk
 mede verantwoordelijk voor beleidsbepaling en personele
aangelegenheden.
 externe contacten leggen en onderhouden.
 in diverse werkgroepen meegewerkt aan de reorganisatie van de
Nederlandse politie.
 projectleider van het pilotproject van het ministerie van Binnenlandse
Zaken “Bevordering toerisme in Nederland.”
1989 – 1990 Logistiek coördinator Artsen zonder Grenzen
in Georgetown (Guyana) voor een malariaproject in de binnenlanden.
 onderhouden van formele en informele contacten.
 verzorgen van de correspondentie.
 bijhouden van de voorraden.
 verzorgen van transporten naar de binnenlanden.
 budgetverantwoordelijk.
Bovendien deed ik dagelijks vrijwilligerswerk in kindertehuis Joshuahouse in
Georgetown, waar ik onder andere een netwerk opzette van huiswerkmoeders,
donateurs in binnen- en buitenland wierf en een verantwoorde
menusamenstelling introduceerde, waardoor symptomen van ondervoeding
verdwenen.

1988

Vrijwilligerswerk met Youth with a Mission
Toegevoegd aan een lokale dokter op Smokey Mountain, sloppenwijk in
Manilla, Philippijnen.
Studiereis Japan Takasaki, Natural Healing en diploma Oki-yoga docent.

1980 – 1987 Gemeentepolitie Amsterdam
1986 – 1987 Rechercheschool te Zutphen
Coördinator van de nieuw op te zetten Recherche Basis Cursus, wat onder meer
inhield:
 in teamverband een uitgebalanceerd programma samenstellen.
 het contracteren van gastdocenten.
 budget opstellen en bewaken.
1984 – 1986 Plaatsvervangend Chef Jeugd- en Zedenzaken
 beleidsvoorbereiding en toezicht op de uitvoering.
 succesvolle begeleiding van de reorganisatie van beide afdelingen.
 leggen en onderhouden van externe contacten met onder andere
hulpverlenende instanties, de pers, openbaar ministerie en het
gemeentebestuur.
Daarnaast was ik gastdocent bij de cursus Jeugd- en Zedenzaken, waarvoor ik
een instructieboek voor zedenrechercheurs samenstelde met de nadruk op
omgang met slachtoffers.
1983 – 1984 Plaatsvervangend Chef Moord- en Zedenzaken
 verantwoordelijk voor het zedenbeleid en toezicht op de uitvoering
daarvan.
 het opzetten van een hulpverleningsnetwerk voor slachtoffers van
zedenmisdrijven en een sociale kaart.
 coördinator in een aantal moordzaken.
1982 – 1983 Stafofficier Operationele Zaken
 logistieke ondersteuning bij grote politionele acties.
 onderhouden van externe contacten met bestuurlijke instanties.
 het voorbereiden en begeleiden van diplomatieke en koninklijke
bezoeken.
1980 – 1982 Chef Surveillancedienst Bijlmermeer
 dagelijks leiding geven aan 90 geüniformeerde politiemensen.
 projectleider "bevordering relatie politie - etnische minderheden".
 projectleider van de internationale tentoonstelling "de Floriade”.

.

