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Personalia	
  
Naam
Adres

Wilma Eleveld
Frans Lebretlaan 15
33 14 EB Dordrecht
078 6133300 / 06 30531034
eleveld@eye-eye.nl
Nederlandse
Gehuwd, moeder van twee kinderen
26-10-1960

Telefoon
E-mail
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Geboortedatum

Een energieke, representatieve, resultaatgerichte en ontwikkelingsgerichte, betrokken professional met
brede ervaring in het onderwijs, begeleiding en coaching van teams en begeleiding van professionals in
werk gerelateerde problematiek. en persoonlijke problematiek. Vanuit begeleidingskundige achtergrond
geïnteresseerd in wat mensen en organisaties beweegt. Scherpe blik op menselijke maat in organisaties.
Heeft een master begeleidingskunde afgerond en een eigen coachpraktijk met lidmaatschap NOBCO en
Gilde NLP.
Ervaren trainer, coach, docent en adviseur in zowel MBO als HBO.
www.linkedin.com/pub/wilma-eleveld

	
  

	
  

Voornaamste	
  vaardigheden	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
	
  

uitstekende schriftelijk en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (zie ook
blog)
coaching en procesbegeleiding
ontwikkelen en uitvoeren van diverse workshops communicatieve
vaardigheden, assertiviteitstrainingen, arbeidsattitude,
begeleiding van projecten, studiedagen
begeleiding van transities in teams
geven van intervisie
bijdrage in curriculum ontwikkeling en visie ontwikkeling op diverse
opleidingen
ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en coaching trajecten op maat
begeleiden van mensen met een psychiatrische beperking richting
opleiding (IRB)
verbinder
toepasser van oplossingsgericht werken ( Steve de Shazer)
	
  

	
  
	
  

Werkervaring
2010	
  -‐heden	
  Vanuit	
  eigen	
  bedrijf	
  Wilma	
  Eleveld	
  coaching	
  (http://wilma-eleveld.nl)
	
  

HBO Toegepaste Psychologie, trainer Coaching en Trainersprofiel (Saxion- next en Da Vinci college Dordrecht)
2012- heden diverse individuele coachings trajecten
2013 Expertgroep Stichting MereoMerite, Dordrecht

september	
  2012-‐	
  heden	
  ROC	
  Zadkine,	
  Rotterdam	
  	
  
onderwijsspecialist ( herplaatsing) Startcollege (part-time)

januari	
  2008-‐	
  juli	
  2012	
  Trainer/coach	
  voor	
  de	
  Zadkine	
  Academie	
  	
  

	
  

Ontwikkeling studieloopbaanbegeleiding voor diverse opleidingen, ontwikkelen en geven van training
(begeleiden van leerprocessen, oplossingsgericht werken en coachende vaardigheden voor docenten en
begeleiders), geven van intervisie en teambegeleiding, individuele coaching (loopbaan coaching, werk
gerelateerde coaching en persoonlijke ontwikkeling), praktijkonderzoek naar de relatie tussen docenten
en studenten t.b.v. Master Begeleidingskunde,

2003-‐2010	
  ROC	
  Zadkine,	
  Rotterdam	
  
Docent/coach IMPULS
Begeleiden volgens IRB methodiek en rehabilitatie richting opleiding van jonge mensen met een psychiatrische
beperking of handicap (VO,MBO, HBO). Contacten met RIAGG, BW, APZ, ouders
Docent pedagogisch werk en cultuurcoördinator
Beroepenoriëntatie, sollicitatietraining, sociale vaardigheidstraining, diverse workshops communicatieve
vaardigheden assertiviteitstrainingen, ontwikkeling arbeidsattitude, begeleiding van projecten en studenten PW,
PO, SLB. Coördineren en organiseren van kunst en cultuurprojecten binnen opleidingen van Zadkine.
Onderwijsontwikkeling CGO
Onderwijsontwikkeling volgens 5-leerlijnenmodel BDF (CGO). Lid van leerplancommissie voor Pedagogisch
Werker (niveau 3 en 4). Coördineren schrijftaken Pedagogisch Werker

	
  

1997-‐2000	
  Vrouwen	
  Vakschool	
  Holland	
  Zuid,	
  Den	
  Haag	
  
Trainer :trainingen communicatieve vaardigheden aan activiteitenbegeleiders, doktersassistentes
(herintredende vrouwen)

1994-‐2002	
  Vluchtelingenwerk	
  Rijnmond	
  /	
  Taalschool	
  Rotterdam	
  
Stage coördinatie, trajectbegeleider en NT2-docent
Coachen HBO-studenten. Coördineren van stages vluchtelingen. Organisatie van duale activiteiten
vluchtelingen,verzorgen en ontwerpen van taaltrainingen.

1991-‐1993	
  Crabeth	
  College,	
  Gouda	
  en	
  ISK	
  Utrecht	
  
Docent Nederlands en mentor

1984-‐1992	
  SBWU,	
  Utrecht	
  
Psychiatrisch Verpleegkundige, resocialisatie medewerkster

Opleidingen
2010-2012 MBO H, HR Transfergroep Rotterdam

Master Begeleidingskunde

2005-2008 NTI, Limmen
2007-2008 Opleiding Coach/ Persoonlijk Begeleider
2005-2006 Master practioner NLP
HRO, Rotterdam
1994 Post-HBO NT2- docent
Universiteit Utrecht
1991Nederlands
Hogeschool Midden Nederland, Utrecht
1990 Nederlands MO-A
Academie voor Gezondheidszorg, Zwolle
1984 HBO-V

Workshops en trainingen
In	
  de	
  periode	
  2002-‐2012	
  	
  
•
•
•
•
•
•
•

waardenassesment
Diverse workshops CGO
oplossingsgericht werken
IRB methodiek
Vrouwelijk leiderschap
Projectmatig werken
5 sleutels voor succes

