
Curriculum Vitae  

 

  

 

  

Ervaring 
 

Commissies en Besturen 2007-2014 
 

Actief (bestuurs)lid van diverse organen en 

commissies binnen studie- en studentenvereniging.  
 

Stellen en behalen van doelstellingen, 

organiseren van vergaderingen en aansturen van 

commissies en werkgroepen. Met name ervaring 

opgedaan in de gebieden evenementen 

organisatie, werving, selectie, begeleiding, 

promotie en acquisitie  

 

 

Cafe Brandpunt Tilburg 2007-2008 
 

Barman / Teamleider  
 

Aansturen team, zorgdragen voor continuïteit 

processen, urenregistratie, kassa opmaken, 

aanspreekpunt beveiliging, 

eindverantwoordelijke voor horecagelegenheid. 

 

 

Sales Approach Breda 2004-2005 
 

Telefonisch verkoper / supervisor 
 

Aansturen, coachen en motiveren team. 

Verantwoordelijk voor afdelingstarget. Selectie, 

werving en betrokken bij uitbreiding. 

Eindverantwoordelijke voor callcenter. 

 

 

YMCA Nautilus Kerkdriel 1998-2005 
 

Chef instructeur windsurfen / skiën / party’s 
 

Aansturen, begeleiden, coachen, trainen 

(didactisch en technisch) van groepen van max. 

70 personen, waaronder cursisten, instructeurs 

en stagiaires. Lesgeven aan en begeleiden van 

groepen. Organiseren van activiteiten. 

Verantwoordelijk voor kwaliteit opleiding en 

tevredenheid cursisten. Draaiboeken 

ontwikkelen opleiding. Skiles geven en 

zelfstandig reisleider Oostenrijk. Diverse 

horeca- en onderhoudswerkzaamheden. 

 

 

 

 

 

Diversen 1992-2014 
 

Uiteenlopende bijbanen in onder andere de 

sectoren (telefonische)acquisitie, productie, 

logistiek, en zakelijke dienstverlening. 

 

 

 

 

Opleiding 

 

Tilburg University 2005-2014 
 

- Organisatiewetenschappen Sociale 

Faculteit 

 

 

Fontys Hogescholen 2003-2005 
 

- Toegepaste Psychologie Propedeuse 

- Toelatingsexamen 

 

 

YMCA Kerkdriel 1998-2004 
 

- CWO  instructeur/ opleider 

- TSV Skileraar 

 

 

Middelbare Scholing 1995-2000 
 

- O.L.V. Lyceum Breda, V.W.O, 1998-

2000 

- Populier Lyceum Den Haag, 

Gymnasium, 1997-1998 

- Stedelijk Gymnasium Breda, 

Gymnasium, 1995-1997 

 

Profiel 
 

Sociaal / Zorgdrager 
 

Als sportleraar heb ik ervaren hoe belangrijk het 

is om zorg te dragen voor een setting, waarin 

iedereen de ruimte krijgt te participeren en 

zichzelf te ontwikkelen. Ik vind het als 

vanzelfsprekend om voor iedereen open te 

staan, nauwlettend te luisteren en anderen als 

gelijkwaardig gesprekspartner te behandelen.  

Ook doe ik mijn best anderen te 

complimenteren, adviseren, motiveren, 

inspireren, begeleiden, coachen en te 

ondersteunen, om zo gezamenlijk resultaat te 

boeken. Ik heb in mijn werk en leven leren 

herkennen hoe ik bij verschillende mensen, 

andere stijlen van benadering nodig heb. Door 

goed te letten op kleine signalen en mijn 

sensitiviteit en empathisch vermogen in te 

zetten, probeer ik belangen van anderen te 

herkennen, in te schatten en hier diplomatiek en 

tactvol op in te spelen, rekening houdend met 

de verschillende standpunten, argumenten en 

belangen.    

 

 

Veerkrachtig /  Stresstolerant 
 

In uiteenlopende functies en situaties, heb ik 

geleerd in een dynamische en turbulente 

omgeving, het overzicht te bewaren en rust uit 

te stralen. Wanneer er veel tegelijk gebeurt of 

verandert, blijf ik zicht houden op mensen, 

taken, processen en doelen. Ik pas me waar 

nodig aan of verander mijn gedragsstijl om een 

doel te bereiken. Bij tegenslag heb ik geleerd 

niet op te geven, maar daarbij positief, kalm en 

doelmatig te blijven. Onder druk houd ik mijn 

emoties in bedwang om zo escalaties te 

voorkomen en effectief te blijven werken. 

 

 
 

Adres 

 

Telefoon: 

 

E-mail: 

 

Website: 

 

 

 

 

Analytisch / Problem Shooter 
 

Door van nature systematisch te ontleden, 

conceptueel te denken en grondig te 

onderzoeken, leg ik vlot verbanden tussen 

verschillende  soorten informatie. Hierdoor lukt 

het mij gegevens in een meer omvattend kader 

te plaatsen om een vertaalslag te maken tussen 

theorie en praktijk. Als probleemoplosser maakt 

mij dit creatief in het bedenken van nieuwe 

werkwijzen en oorspronkelijke oplossingen om 

kwaliteit en efficiëntie te verhogen. Ik heb 

daarbij voortdurend aandacht voor nieuwe 

kennis en probeer deze direct effectief toe te 

passen. 

 

 

 

 

Ervaring 
 

A.S.K. Sagenn 2015-heden 
 

Bedrijfsleider Administratief Simulatie Kantoor 
 

Nauw betrokken bij de opstartfase van een 

simulatie handelsonderneming. Centraliseren, 

standaardiseren en formaliseren van de AO/IB. 

Organisatie structuur inrichten voor kennis 

management bij een variabele en dynamische 

personeelsbezetting. In de rol van Bedrijfsleider 

(operationeel) het bewaken, controleren en 

verbeteren van interne werkprocessen en 

protocollen om efficiëntie te vergroten en 

foutmarge te minimaliseren, probleemoplossing/-

herstel, aansturing personeel, rapportage aan 

management. 

 


