Marjolein Hamer
Bedrijfsnaam: dOns
Ervaringsgebieden
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Coachen Artsen en Huisartsen in Opleiding
Verzorgen van Lezingen en Themabijeenkomsten met als onderwerpen:
Wilskracht en Discipline
Tranen
Vitaliteit en Charisma
Discipline om te Lanterfanten
Zelfstandig ondernemerschap: “Hoe ben ik mijzelf de baas?
Emoties op het werk, indicaties en contra-indicaties
Trainingen over Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid in het Publieke Domein
Loopbaanbegeleiding
Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen op het gebied van leiderschap (o.a. basisvaardigheden
leidinggeven, coachend leidinggeven, persoonlijk leiderschap), presentatie, communicatieve vaardigheden,
adviesvaardigheden e.d., waarbij deelnemers aangesproken worden op zowel vaardigheden als ook op
overtuigingen, visie en intenties.
Het coachen van (Management) Teams naar effectievere samenwerking.
Het coachen van leidinggevenden ten einde een gewenste organisatie- en/of cultuurverandering te
ondersteunen.
Trainingen Personal Branding
Looptrainingen
Yoga-lessen en Pilatus lessen

Opleiding
Bachelor, Hogeschool Midden Nederland, Culemborg (1991)
Studie: Maatschappelijk Werk
Drs. Universiteit Utrecht (1985)
Studie Algemene Letteren met specialisaties:
Afstudeerbijvak tot communicatietrainer bij de landbouwuniversiteit (L.U.) te Wageningen
bij Frank Oomkes
Organisatiepsychologie
Groepsdynamica
Interculturele communicatie ( LU. te Wageningen)
Cultuurvergelijkende Psychologie (LU. te Wageningen)
Latijns Amerika Studies

Trainingen, Cursussen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoga: docenten opleiding Yoga Moves Utrecht (juli 2012-heden)
Opleiding Wim Hof (the Iceman) (feb.2012-2013)
Omgaan met Woede, Angst en Weerstand bij Phoenix (november 2010)
Leerroute Barmhartigheid bij Zin in Vught (2009)
Looptrainer bij Aart Stigter (mei 2007)
NVO2 Zin en Onzin van verandering (2006)
St. Zorg en Arbeidsmarkt: Verdiepingsmodule Reïntegratie (2004)
Universiteit van Humanistiek (2003) existentieel biografisch onderzoek
Aikido (2001- heden) Oosterse Verdedingskunst
Theaterwerkplaats en kleinkunst (2000) bij de stichting Buitenkunst
Theatertechnieken (1999); een training in gebruik van werkvormen voor het theater
Kleinkunst- en Improvisatietechnieken (1998-heden); het schrijven en uitvoeren van eigen werk
(conferences, liederen)
Persoonlijk presenteren (1997) Adelheid Roosen, Leonie Jansen en Peter de laHaye
Integriteit in het Maatschappelijk Leven van Cees Zwart
Therapieopleiding Transaktionele Analyse (1991-1994) (ANITA te Ermelo)

Branche-ervaring
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Landelijke looptrainersdag; lezing over Wilskracht en Discipline
Zorginstellingen; trainingen Regie in je Werk en coaching van Management Teams
Woningbouwcorporatie Volksbelang; organisatie- en visie- ontwikkeling, coaching MT en directie
De Raad voor Kinderbescherming (trainingen beïnvloeden en time-management volgens de Regel van
Benedictus)
Provincie, bedrijfsdag voor 120 deelnemers rond het thema klantgerichtheid m.b.v. creatieve workshops
(improvisatie, salsa, flamenco, poëzie, beeldende vormgeving e.a.)
IT sector; individuele coaching directie
Scheepsbouw; coaching directie
Banken; initiëren van een cultuurverandering met behulp van alternatieve werkvormen
Gemeenten; coaching van leidinggevenden bij de implementatie van een cultuurverandering,
training adviesvaardigheden,, procesbegeleiding bij teams van verschillende afdelingen, diepgaande
vijfdaagse maatwerktraining met als belangrijkste onderwerp integriteit – en creativiteits- ontwikkeling en
voor alle leidinggevenden met als doelstelling een levendige, daadkrachtige organisatie, teamtrainingen.
Verschillende Ministeries (Buitenlandse Zaken, Binnenlandse zaken, IND, VWS, LNV); coaching van
leidinggevenden bij een cultuurverandering, ,
Vliegtuigmaatschappij; teambuilding van een MT en individuele coaching en counseling van leidinggevenden
Designbureau; coaching Directie Team

Arbeidsverleden
•

Mede-ontwikkelen en begeleiden van retraites in Umbrië (begin dit jaar – heden) i.s.m.
www.giottocp.com

•

Freelance coach bij Elestia (2013-heden)

•

Eigenaar/Oprichter Huis voor Tranen (2012-heden)

•

Freelancer voor Publiek Domein (2005 – heden)
Opleider, trainer en coach Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid

•

Freelancer voor Root (opleidingscentrum van st. Reinaerde) (2005- heden)
Trainer

•

dOns (2000 – heden)
Organisatie adviseur, trainer, coach en counselor (zie boven)

•

stichting Reinaerde (2004-2005)
Reïntegratie adviseur bij het mobiliteitscentrum (onderdeel afdeling P&O)

•

KPMG (1995-2000)
Organisatie adviseur, trainer, coach en counselor (zie branche-ervaring)

•

SOS Telefonische Hulpdienst Hilversum (1991-1995)Leidinggevende

Lidmaatschappen/registraties
* lid van NVO 2 (Nederlandse Vereniging van Opleiders) in Driebergen
* Geregistreerd bij en getoetst op vastgestelde criteria bij Het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland,
hierna te noemen CPION.(CRKBO) (www.crkbo.nl)

