CURRICULUM VITAE
Adriënne Steenbakkers

Profiel








Brede ervaring in het coördineren en uitvoeren van re-integratie en
outplacementtrajecten.
Ervaring als manager van een commercieel bureau voor loopbaancoaching en
re-integratie voor hoger opgeleide professionals.
Geven van trainingen en workshops op het gebied van solliciteren, netwerken
en loopbaanverandering.
Voortgezette Opleiding Personeelsmanagement.
Opleiding voor loopbaan- en mobiliteitsadviseur.
Promotieonderzoek aan de Universiteit Twente, faculteit Bedrijfskunde naar
mobiliteit en flexibiliteit van personeel.
Studie Sociologie van Arbeid en Bedrijf.

Personalia
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
E-mail

Adriënne Steenbakkers
Vondellaan 21
6824 NA Arnhem
026-364 20 60 / 06-22149596
30 januari 1961
a-steenbakkers@live.nl

Werkervaring
Eingen onderneming:
Diensten:

De Roos Networks www.deroosnetworks.nl (2008-2012)
Adviseur Mobiliteit
Adviseur Personeel & Organisatie
Re- integratieadviseur

Opdrachtgevers
Delta Lloyd te Amsterdam, Helmond, Waalwijk en Arnhem via Smart Group.
Taakinhoud:
 uitvoeren van loopbaanscans,
 loopbaangesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
 schrijven van rapportages voor persoonlijke loopbaanadviezen
Gemeente Rhenen en Gemeente Nijmegen
Taakinhoud:
 uitvoering re-integratietrajecten in het kader van de Wet werk en bijstand,
 op de meest effectieve manier bijdragen leveren aan de arbeidsontwikkeling
en re-integratie van inwoners van opdrachtgever, zodat zij optimaal kunnen meedoen
op de arbeidsmarkt,
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 advisering van medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van opdrachtgever.

Opdrachtgevers Sociale Werkvoorziening
- NLW-Groep (Venray)
- Presikhaaf Bedrijven (Arnhem)
- IBN (Uden, Oss, Cuijk, Veghel)
Taakinhoud:
 adviseren van het management m.b.t. het uitvoeren van het personeels- en
organisatiebeleid inclusief het verrichten van operationele P&O taken.
 regisseur van trajecten van kandidaten met een WSW-indicatie naar passend werk
FNV Bondgenoten:
Taakinhoud:
 geven van trainingen en workshops: Loopbaanswitch, netwerken , solliciteren en de
3 daagse training “Toe aan ander werk”.
Adviseur Personeel en Ontwikkeling bij IW4 bedrijven
(2007 – 2009)
Taakinhoud:
 ontwikkelen van beleid gericht op reïntegratie van WWB-clienten van gemeenten en
mensen met een Wajong uitkering;
 uitvoeren reintegratietrajecten;
 produkt- en instrumentontwikkeling;
 netwerken
 adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling en begeleiding
van medewerkers met een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening;

Operationeel manager reïntegratiebedrijf
(2006- 2007)
Taakinhoud:
 ontwikkelen van beleid gericht op coaching, reïntegratie, loopbaanbegeleiding
en outplacement;
 productontwikkeling;
 leiding geven aan twee medewerkers op kantoor en begeleiden free-lance coaches;
 contacten onderhouden met UWV, CWI etc.;
 netwerken.

Mobiliteits- en outplacementadviseur St. Thuiszorg Midden-Gelderland
(2000-2006)
Taakinhoud:
 ontwikkelen van mobiliteits- en reïntegratiebeleid;
 coördineren en uitvoeren van van reïntegratie- en outplacementtrajecten
 sollicitatiebegeleiding;
 jobhunting en uitplaatsing

Personeelsadviseur Woningcorporatie De Woonplaats
(1997-2000)
Taakinhoud:
 het ontwikkelen van het personeels- en organisatiebeleid;
 het ontwikkelen, opzetten en uitbouwen van personeelsinstrumenten, zoals
personeelsplanning, loopbaanplanning, belonings- en beoordelingsinstrumenten;
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 het toepassen en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden;
 het adviseren van de directie, vestigingsmanagers en medewerkers inzake
personeels- en organisatievraagstukken;

Freelance adviseur flexibiliteit en mobiliteit
(1995-1996)
Taakinhoud:
 organisatieadvies flexibiliteit en mobiliteit o.a. bij een politie organisatie;
 schrijven van diverse publicaties.

Wetenschappelijk onderzoekster Universiteit Twente,
(1987-1995)
faculteit Technische Bedrijfskunde, vakgroep Human Resource Management
Taakinhoud:
 het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar flexibiliteit en mobiliteit
van personeel;
 het geven van colleges aan studenten en het begeleiden bij het afstuderen;
 schrijven van (wetenschappelijke en vakpublicaties op het gebied van HRM

Opleidingen
2011-2012

Register casemanagement wetgeving, verzuimregie en
schadelastbeheersing (Hogeschool Arnhem Nijmegen,
CS-Opleidingen)

2011

Coachopleiding bij Cobi Brouwer/ Perspectief
Groep Arnhem

2004-2005

ITIP, opleiding “Instrument voor hulp”
Opleiding voor mensen die met mensen werken zoals
trainers, loopbaanadviseurs, leidinggevenden etc.

2002

Opleiding Loopbaanadviseur, Schouten en Nelissen

1997-1998

Voortgezette Opleiding Personeelsmanagement
Centrum voor Arbeid en Beleid B.V. van de
Rijksuniversiteit Groningen

1982-1987

Doctoraal examen Sociologie van Arbeid en Bedrijf
Universiteit Nijmegen

1980-1982

Kandidaats examen Sociologie
Universiteit Nijmegen

1973-1980

Gymnasium Beekvliet in St. Michielsgestel

Cursussen/trainingen
2011
2010

LinkedIn voor ondernemers
Veranderkunde; Business School Nederland

3

2007
1999
2000

Train de trainer voor loopbaantrainers FNV
Begeleiden (drie-daagse cursus)
De Baak Management Centrum VNO-NCW Noordwijk
Mediation Nieuwe Dimensies Eemnes

Competenties
Analytisch, vernieuwend, enthousiast, motivator, creatieve probleemoplosser, evenwichtig,
vastberaden, doorzetter, vertrouwend, doorzetter, goede leider en bemoediger, kan goed
met mensen omgaan

Nevenwerkzaamheden
Actueel
Actueel
1996 - 1997

actief lid van diverse professionele netwerken
actief lid van een politieke partij Arnhem
bestuurslid van een politieke partij in Arnhem.
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