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Ir. Harriët Walinga
Oosterkade 15
3582 AT Utrecht

Geboren te Tiel, op 4 januari 1972

M 06 20 01 99 64
E hwa@harrietwalinga.nl
I www.harrietwalinga.nl

Zelfstandig adviseur, trainer en coach. Energiek, verbindend en klantgericht. Ervaren en creatief in het
ontwerpen en implementeren van ontwikkelingsprogramma's. Ook werkzaam als onderaannemer.

Ik ondersteun teams en/of individuen om zich op het best van hun kunnen te ontwikkelen. Daarvoor kies ik
werkvormen die aansluiten bij de verschillende persoonlijke leerstijlen. Met observaties, kritische vragen en
een passende aanmoediging, bevorder ik eigenaarschap voor de gewenste (organisatie) verandering. In
bijeenkomsten creëer ik een sfeer waarin deelnemers veilig kunnen experimenteren met andere gedachten en
gedrag. Om daarmee te ontdekken welke mogelijkheden dit oplevert en zo met vertrouwen de dagelijkse
werkpraktijk weer in kunnen stappen.

Juni 2010 –
heden

HWA | Zet mensen in beweging, Utrecht
Trainer / coach / adviseur

Training. Ontwikkelen en uitvoeren van programma’s voor professionele – en persoonlijke
ontwikkeling, zoals: communicatie-, advies- en beïnvloedingsvaardigheden. Voor onder
andere Nelen&Schuurmans, Royal HaskoningDHV, gemeente Amsterdam, Van Oord.

Energy for Performance in Life. Een programma dat zich richt op het beheersen en vergroten
van menselijke energie / vitaliteit, voor Johnson&Johnson personeel. Ingezet in Europa, met
name Nederland en België

Teamontwikkeling. Ontwikkelen en uitvoeren van programma’s gericht op verbeteren de
samenhang en slagkracht van het team, bijvoorbeeld rond het thema ‘Het Nieuwe Werken’
Voor organisaties als Rabobank Amerfoort Eemland, UWV, Getronics, Crucell.

Coaching. Begeleiden van individuen in hun ontwikkeling rond prestatie- en/of
loopbaanvraagstukken met als doel het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Naast
particulieren ook voor organisaties als Florensis Kenya, Totta en Aequor.

Intervisie. Ontwikkelen en begeleiden van traject waarin vakgenoten elkaar ondersteunen
bij individuele (loopbaan)vraagstukken. Voor: CSR Leaders, Maters&Hermsen.

Development Centers. Ontwikkelen en uitvoeren van ontwikkelassessment voor
medewerkers van veranderende organisaties, zoals Achmea GFS, Landal en Stork.

Oktober 2008 –
Juni 2010

Leertouwer Van Dijck & U, Amsterdam
Trainer / coach / adviseur

Training. Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, zoals: communicatie- en
adviesvaardigheden, project- en timemanagement. Voor onder andere Royal Haskoning,
SNS Bank, NEMO, PRC.

Coaching. Begeleiden van individuen in hun ontwikkeling rond prestatie- en/of
loopbaanvraagstukken met als doel het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. O

PERSOONL I JKE  GEGEVENS

PROF I E L

WERKERVAR ING



CV Harriët Walinga, maart 2016 2

Organisatieadvies. Begeleiden team in verandertraject. Ingezette middelen: interviews,
teamsessies, 360Feedback, adviesmemo’s. Voor Ingenieursbureau Amsterdam.

Augustus –
December 2008

Harriet Walinga Advies, Utrecht
Adviseur / trainer

Als zelfstandig ondernemer werkzaam aan verschillende opdrachten, waaronder het
opzetten van een trainingsdag ‘omgaan met cultuurverschillen’ voor rijksambtenaren
(Rijkswaterstaat), en het geven van organisatieadvies aan een veranderende organisatie
(Nederlands Instituut voor Sport en Beweging).

Augustus 2007 –
Augustus 2008

Result Training & Consultancy, Amstelveen
Trainer / coach / consultant

Training. Uitvoeren van trainingen op het gebied van commerciële - en management
vaardigheden, voor onder andere Canon, Michael Page, DHV, Rijkswaterstaat, Forteck.

Coaching. Begeleiden van individuen in hun ontwikkeling rond prestatie- en/of
loopbaanvraagstukken met als doel het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

Assessments. Vaste rollenspeler voor selectie- en ontwikkelassessments, mede-
verantwoordelijk voor rapportage.

1999 - 2007 DHV Adviesgroep Water Natuur en Ruimte, Amersfoort
Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen.
Verantwoordelijk voor de acquisitie en de uitvoering van diverse opdrachten. In de rol van
projectleider, procesbegeleider of trainer, in binnen- en buitenland.

1999 BUITEN Bureau voor Vrijetijdsonderzoek, Arnhem
Adviseur en onderzoeker

1997-1998 Advies en onderzoeksgroep Beke, Arnhem
Adviseur en onderzoeker

2014 Profile Dynamics®, Amygdala B.V., Almere
Gecertificeerd consultant / trainer. Profile Dynamics® geeft inzicht in drijfveren en waarden
van mensen, teams en organisaties. Zowel persoonlijke profielen als teamanalyses zijn
mogelijk, als onderdeel of vertrekpunt voor (team)coaching.

2011 - 2012 Leerdagen Teamcoaching voor Professionals, Roy de Brabander, Zeist
Coachen van teams in hun ontwikkeling. Basisingrediënten : interveniëren vanuit
systeemdenken, de vier succesfactoren en de petten van de teamcoach.

2010 Trainen met Humor, de Galan School voor Training
Los en met humor reageren in lastige situaties, zoals weerstand en irritant gedrag.
Technieken afkomstig van provocatief coachen en theatersport.

2006 Traineropleiding, ICM Opleidingen&Trainingen, Utrecht
Modules: persoonlijke trainerskwaliteiten, didactische vaardigheden, groepsdynamiek,
acquisitievaardigheden, inspirerend en creatief trainen.

1999 - 2007 Diverse (DHV) in-company trainingen, zoals: coaching, professioneel faciliteren, Masterclass
Adviseren, projectmanagement, effectief acquireren, teamrolmanagement.

1995 - 1998 Universiteit Wageningen
Consumentenwetenschappen, specialisatie: Recreatie&Toerisme (ir.)

1990 - 1995 Hogeschool Diedenoort, Wageningen
Facilitaire Dienstverlening (bac.)
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Taalvaardigheden Nederlands: moedertaal, Engels: uitstekend, Duits: voldoende; Indonesisch: voldoende,
Frans: basis, Spaans: basis

PC vaardigheden Algemene tekstverwerkings-, presentatie-, spreadsheet- en databasepakketten,
waaronder: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Photoshop, Dreamweaver.

Interesses&hobby’s Squash, fietsen, fotografie, hardlopen, zeilen, reizen, wandelen, lezen, duiken.

VAARD IGHEDEN  EN  I NTERESSES


