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PROFIEL
Open, enthousiast, empathisch,
analytisch, gedreven en
consciëntieus zijn woorden die
bij mij passen. Zowel in mijn
werk, als in mijn dagelijks leven,
is mijn doel om bij te dragen
aan de ontwikkeling van
mensen, organisaties en mijzelf
om het volledige potentieel tot
uiting te laten komen.

VAARDIGHEDEN
Communicatie



Organisatie



Planning



Administratie



Microsoft office 
Nederlands



Engels



INTERESSES
Gedragswetenschap,
gezondheid, voeding,
(persoonlijke) ontwikkeling,
muziek, theater, Argentijnse
tango, yoga, vormgeving, styling
literatuur en minimalisme.

YOP Support manager
Bureau YOP | feb 2019 – nu
ü Agendabeheer, planning, communicatie en administratie
ü Eerste aanspreekpunt voor organisaties en team
ü Vormgeven, ontwerpen en aanpassen van materialen en diversen
ü Schrijven en redigeren van blogs en teksten
ü Meedenken over optimaliseren van processen en innovatie
Zelfstandig zang- stem en presentatiecoach
Eigen les- en coachingspraktijk | 2010 – 2019
ü Verzorgen van individuele zanglessen aan particulieren.
ü Ontwikkelen en geven van cursussen/workshops zang en
podiumpresentatie voor particulieren, koren en scholen.
ü Verzorgen van coachingssessies voor sprekers, waarbij authentiek
en ontspannen communiceren en presenteren met de juiste
‘tone of voice’ centraal staat (vanaf 2014).
ü PR, communicatie en zakelijke administratie.
ü Plannen en organiseren van lessen, workshops en voorzingavonden.
Zangdocent
Centrum voor de Kunsten Spijkenisse | 2010 – 2013
ü Verzorgen van zanglessen voor individuen en kleine groepen.
ü Communicatie en organisatie betreffende lessen en
voorzingavonden.
ü Lid van innovatiewerkgroep: bijdragen aan visie/strategie
toekomst muziekafdeling.
Uitvoerend artiest
2001 – 2013
Diverse optredens (zang/dans/acteren), zoals: musicalperformances,
concerten, dinnershows, bruiloften, doopdiensten, kerstdiensten,
filmopnames e.d.
Receptioniste en telefoniste
De Zellingen, woonzorgcentrum De Meander | 2008 – 2009
ü Eerste aanspreekpunt voor bewoners, gasten en dienstverleners.
ü Afhandelen inkomende gesprekken en mail.
ü Zorg voor algemene receptie/office taken.
ü Ondersteunende administratieve taken.

OPLEIDING
2020 - 2021 | Opleidingskunde (Post-HBO)
ICM, Opleidingen en trainingen
2014 | Academisch cousellor en coach – certificaat niveau 1
ACC, Academie voor Counselling en coaching
2010 | Bachelor of Music, Muziektheater
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam
2004 | VWO diploma, tweetalig onderwijs
Penta college CSG Jacob van Liesveldt
Certificaat Advanced English, University of Cambridge
Certificaat IB English A2, International Baccalaureate Organization

