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Profiel

Personalia

Ik ben een communicatief sterke persoonlijkheid, zowel in luisteren als in spreken. Ruime

van Heerdtstraat 1, 8262PK,

ervaring binnen de zorg in verschillende functies.

Kampen

Kernkwaliteiten: intuïtief en optimistisch, besluitvaardig, veerkrachtig en vindingrijk,
analytisch sterk en goed gevoel voor prioritering. In staat om visie te vertalen naar realiteit.

06-25505958
b.spaan1962@gmail.com

Werkervaring

Links

Teammanager, Trajectum, Rekken

LinkedIn

januari 2016 — 2019

Verantwoordelijk voor coachen en begeleiden van medewerkers van een besloten
behandelafdeling (psychisch kwetsbaren) en organiseren van de voorwaarden voor

NOBCO
Facebook

begeleiding van cliënten. Daarnaast mede verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling

Website coachpraktijk

van deze locatie.

'benkrachtig'

Projectmanager planning, Trajectum, Rekken
juli 2015 — januari 2016

Vaardigheden

Tijdens deze periode de personeelsplanning binnen afdeling Rekken ontwikkeld van ad

Coaching

hoc naar roosteren conform een vastgesteld rooster protocol.
Resultaat: een rooster voor afdelingen en medewerkers dat 3 maand vooraf is
vastgesteld. Daarnaast roosterprotocol ontwikkeld en geïmplementeerd.

Operationeel manager, Trajectum, Appelscha
maart 2011 — juli 2015

Verantwoordelijk voor coachen en begeleiden van medewerkers van een besloten

Communicatie
Empatisch en Sensitief
Analytisch
Besluitvaardig

woonafdeling en organiseren van de voorwaarden voor begeleiding van cliënten.
Daarnaast mede verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling van deze locatie.

Manager P&O, Stichting Dreei (nu Ambiq), Hoogeveen
mei 2003 — januari 2011

Verschillende functies in deze periode.
Kernactiviteiten: Opzetten van de afdeling P&O voor deze nieuw stichting en
vervolgens het verder ontwikkelen van de afdeling PO&O. Daarnaast mede
verantwoordelijk voor beleid van de stichting als MT lid.

Hoofdleider en beleidsmedewerker, Stichting de Reeve (nu Vitree), Kampen
oktober 1991 — mei 2003

Hobby's
Gitaarspelen, Wielrennen,
Hardlopen, Lezen, Sociale
contacten met als prioriteit
mijn zoons en kleindochter.

Talen
Nederland
Duits

Hoofdleider:
Coördineren van de behandeling van LVB kinderen en jongeren, begeleiding van 45
medewerkers en leveren van een bijdrage aan algemene beleidsontwikkeling.
Beleidsmedewerker:
Ontwikkeling van beleid/procedures/protocollen voor stichting de Reeve.

Engels
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Begeleider, De Reeve, Bartiméus en Nederlands Astma Centrum Davos (CH),
Kampen, Zeist, Davos (CH)
oktober 1984 — oktober 1991

Nederlands Astma Centrum Davos (CH):
Begeleiding van kinderen en jongeren met astma.
Bartiméus:
Begeleiding van blinde en slechtziende kinderen.
Stichting de Reeve:
Behandeling van LVB kinderen en jongeren.

Opleiding
Juni 2020 en NOBCO geregistreerd, ICM, Zwolle
september 2019 — juni 2020

Opleiding tot professioneel coach. Geregistreerd bij NOBCO. Inmiddels ook
geregistreerd bij KvK. Website voor meer info en achtergronden: www.benkrachtig.nl

Hoger Management in Ziekenhuizen, Instituut Bedrijfswetenschappen (IBW),
Zwolle
september 1994 — juli 1996

Hoger Management in Ziekenhuizen. IBW diploma behaald.

Getuigschrift met 2e graad bevoegd Pedagogiek, Noordelijke Hogeschool,
Zwolle
september 1984 — juli 1988

In deze periode Pedagogiek binnen het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (MOA)
afgerond. Daarmee ook het getuigschrift behaald als Leraar Voortgezet Onderwijs (2e
graad Pedagogiek)

Onderwijzer basisonderwijs, Comenius Academie, Zwolle
september 1980 — juli 1983

In deze periode de Pedagogische Academie doorlopen met als resultaat diploma
onderwijzer voor het basisonderwijs met de aktes: a t/m j en r

