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Curriculum Vitae Véronique Willems 
 

Persoonlijke gegevens  
 
Telefoon:   06 – 52777742 

E-mail:    veronique.willems@professionalfocus.nl 

Website:  www.professionalfocus.nl 

Geboortedatum:  30-09-1978 

Burgerlijke staat:  Getrouwd 

Moeder van twee dochters (2009, 2010) 

 
 

 
 
Samenvatting 
 
Als trainer of (team)coach begeleid ik professionals om focus en ruimte te creëren voor hun eigen 

professionele ontwikkeling. Ik ondersteun leergroepen en teams zodat zij ervaren dat samenwerken 

daadwerkelijk leidt tot samen leren van elkaar. Ik geloof erin dat door samen te leren er betere 

resultaten worden behaald en er meer werkgeluk ontstaat. Mijn aanpak kenmerkt zich als klantgericht, 

creatief, persoonlijk en diepgaand.  

Ik ga voor co-creatie en werk dan ook het liefst nauw samen met verschillende partijen in de 

organisatie. Ik sluit optimaal aan bij het werk en de te behalen (gezamenlijke) resultaten. Mijn missie is 

om een professionele dialoog op gang te brengen zodat professionals van elkaar leren en meer 

samenwerken. Dit doe ik onder andere door het schrijven van managementboeken op het vlak van 

meer zelfsturing.  

Professionals willen volgens mij altijd worden uitgedaagd.  Ik wil een voorbeeld zijn voor professionals 

voor wat betreft het nemen van eigenaarschap voor je vak én vooral ook voor jezelf met alle talenten 

die je hebt. Te meer omdat ik zelf ook professional ben: Kritisch, leergierig en ik herken de enorme 

loyaliteit voor klanten. 

 

Stijl 

• Verbindend: gericht op het verbinden van talent- en organisatieontwikkeling en het verbinden van 
mensen met zichzelf en met elkaar. 

• Hier en nu: Ik werk erg vanuit het hier en nu, ik maak bespreekbaar wat er gebeurt in het contact 
tussen mensen.  

• Enthousiasme: met hulp van een energieke uitstraling mensen op een natuurlijke en actieve 
manier in beweging brengen.  

• Open: ik stel mezelf als professional kwetsbaar op en draag bij aan een open en veilige 
leeromgeving.  

• Resultaatgericht: focus op resultaat, met oog voor het proces en de relatie.  
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Expertise 

• Vergroten van zelfsturend vermogen van een organisatie via zelfsturende teams en versterken van 

eigenaarschap bij professionals; 

• Ontwerpen, ontwikkelen en begeleiden van talentontwikkelprogramma’s;  

• Begeleiden van teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken  

 

Werkervaring 

• 2016 – heden Samenwerkingspartner Bureau YOP 

• 2015 – heden Eigenaar / trainer / adviseur van Professional Focus. 

• 2012 – 2015  Docent / trainer bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Opleidingskunde.                          

• 2007 – 2012  Trainer / adviseur GITP, afdeling Training & Organisatieontwikkeling. 

• 2003 – 2006  HRM-adviseur Schade Bedrijven, Interpolis / Achmea. 

• 2001 – 2003  Trainer / adviseur bij 2KnowHow, opleidingskundig adviesbureau. 

• 2000 – 2001  Docent Sociale vaardigheden bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. 

• 2000  Groepswerkcoördinator Sociaal Pedagogische Dienst de Kempen. 

 

Opleidingen 

• Deep Democracy, level 1 (2020) 

• Inleiding in Systemisch Werken. Lectoraat J. Tölke, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2013. 

• Certificatietraining Management Drives, 2012 

• Certificatietraining Insights Discovery Benelux, 2010 

• GITP Consultancy Academie II, 2011 

• GITP Consultancy Academie I, 2007 

• Open adviseurschap Interpolis, 2004 

• Opleidingskunde Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden, 2003 

• Pedagogiek Algemene Beroepenvariant (voltijd), Fontys Hogeschool, 2000 

• Pedagogiek, Lerarenvariant (deeltijd), Fontys Hogeschool, 2000 

 

Certificering 

• Certificering Management Drives (2012) 

• Certificering Insights Discovery (2010) 

• Opleiding tot Video Interactie Begeleider (2000) 

 
 
Interesses 
 
• Sport: hardlopen, yoga en skiën  

• Mensen: elkaar écht ontmoeten en het contact waardevol laten zijn 

• Buiten zijn: in de natuur wandelen en fietsen 

• Familie en vrienden: samen zijn en genieten van het contact 


