Curriculum Vitae van Judith Manssen
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Judith Manssen - van der Waal
Johanniterlaan 16
3841 DT Harderwijk
06-53562675

Website:
Emailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:

www.mpmc.nu
j.manssen@mpmc.nu
28 augustus 1977
Ermelo
Gehuwd

Profiel
Elk mens heeft talenten. Het is mijn uitdaging om talent te vinden, te analyseren en op de juiste plek in de
organisatie in te zetten. Ik ben een groot pleiter van “ieder in zijn kracht maakt het beste resultaat”.
Naar mijn mening is ontwikkeling en communicatie iets wat mens en organisatie aan elkaar verbindt en maakt
dat men op een plezierige manier samen werkt en samen een goed resultaat neer zet.
Mijn werkzaamheden variëren van het afnemen van persoonlijkheidsanalyses, ontwikkelen en geven van
trainingen, tot individuele en organisatie coaching van medewerkers en management.
Ik ben een doel- en resultaatgerichte, pragmatische werker. Ik leg gemakkelijk contact en communiceer
duidelijk en snel. Daarnaast ben ik creatief en ben ik in staat om aan te sluiten bij veel organisatie – of
individuele uitdagingen en hiervoor (niet alledaagse) oplossingen te bedenken. Verder beschik ik over een goed
aanpassingsvermogen. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn werk en ben gericht op zelfstandigheid en
onafhankelijkheid.
Ik kom het beste tot mijn recht in functies op het snijvlak van strategie- en beleidsontwikkeling enerzijds en
tactische en operationele probleemoplossing anderzijds.

Skills
Talent/competentie- en teamontwikkeling, verandermanagement, teammanagement, interim management,
resultaatgericht werken, coaching, accountmanagement, strategische advisering, specialist in de gebieden HR,
Sociale wet- en regelgeving en Sociale werkvoorziening, projectmanagement, creatief, customer relations,
salesmanagement.

Ervaring
Manssen People Management Consultancy (MPMC) te Harderwijk
2012 – heden
Functie:
Eigenaar
Verantwoordelijkheden:
Combinatie van enerzijds persoonlijke ontwikkeling van management en medewerkers, en anderzijds
organisatieadvisering in strategieontwikkeling vanuit een bedrijfskundig perspectief.
Manssen People Management Consultancy (MPMC) is een organisatieadviesbureau dat zich richt op
ontwikkeling van individuen, teams en organisaties middels training, coaching, strategieontwikkeling,
management consultancy en HR interim management.
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Portfolio:
Trainer voor T8 Academie

Trainer voor de T8academie.
Februari 2014 t/m heden

NS co-creatiedagen

In opdracht van Buro op Straat, faciliteren en modereren
van de NS co-creatiedagen binnen het project
“Levensfasen” voor de afdeling Marketing & Research.
Mei t/m Juni 2014

Nationale Politie VTSPN

Trainer Persoonlijke effectiviteit en teameffectiviteit
tijdens reorganisatie (7 teams).
Maart t/m April 2014

Mid Ocean Brands te Barneveld

Projectmanager/mobiliteitsmamager Outplacementproject
(50 FTE),
Januari t/m juli 2013

Inclusief Gresbo (SW bedrijf) te Nunspeet

Veranderadviseur, coach en trainer bij het opbouwen van
een academie voor ontwikkeling voor een Sociale
Werkvoorziening (1350 FTE).
November 2012 t/m heden

Adviseur Achmea Personenschade landelijk

Begeleiding van individuele (loopbaan)coaching trajecten
voor cliënten met letsel door ongeval.
December 2011 t/m heden

Teameffectiviteits- en leiderschapstrajecten

Als geaccrediteerd adviseur uitvoeren en terugkoppelen
van teameffectiviteits- en leiderschapstrajecten voor onder
andere Politie Nederland, Mercedes- Benz Global
trainingen, Icare, Clean Lease Fortex, Inclusief Groep (SW
bedrijf) Nunspeet, Achmea, BAM Nederland, Fundeon.

Trainingsactiviteiten Insights Discovery

Verzorgen van trainingen in de 5 leerlijnen van Insights
Discovery voor diverse klanten, onder andere Politie
Nederland, Mercedes-Benz Global Training, Inclusief
Gresbo, Inclusief Intervens, Icare, Fundeon, Clean Lease
Fortex, Business Network International (BNI), e.a.

Trajectbegeleider zelfstandig

Trajectbegeleider en coach voor diverse individuele reintegratietrajecten
2012 t/m heden.

Ondernemerscoach

Bedrijfskundig coach
2011 t/m heden

Inclusief Intervens (Re-integratiebedrijf, onderdeel van SW bedrijf Inclusief Groep) te Nunspeet
2004 – 2012
Functie:
Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Periode:
2012 – mei 2012.
Verantwoordelijkheden:
Adviseur in strategische vraagstukken voor hoger management in het bedrijfsleven en Sociale
Werkvoorziening. Specialist in Sociale Regel- en wetgeving, Wet Verbetering Poortwachter,
Arbeidsbemiddeling en HRM. Onderhandelaar voor grotere projecten in het kader van plaatsing van mensen
met en SW indicatie.

CV Judith Manssen

Ontwikkelaar en trainer maatwerktrainingen bij verandertrajecten binnen Sociale Werkvoorziening.
Accountmanagement SW.
Extra project; Payroldienstverlening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen en
implementeren van een efficiëntere werkaanpak.
Functie:

Mobiliteitsmanager SW

Periode:
2011 -2012
Verantwoordelijkheden:
Mobiliteitsmanager van een project dat als voorloper op de reorganisatie voor de Wet Werken naar Vermogen
werd geïnitieerd. Tijdens dit project zijn 260 medewerkers getest, getraind en doorgeplaatst.naar een meer
rendabele werkplek binnen- of buiten de Sociale Werkvoorziening. Lid van BT.
Functie:
Teammanager
Periode:
2006 – 2011
Verantwoordelijkheden:
Leiding geven aan een team van arbeidsconsulenten/jobhunters/jobcoaches (verspreid over 3 locaties) die zich
richten op re-integratiedienstverlening bij werkgevers.
Marketing- en salesactiviteiten, (key)accountmanagement. Vormgeven en uitvoeren van maatwerktrajecten
bij klanten. Lid van BT.
Functie:
Jobhunter/Jobcoach SW
Periode:
2004 -2006
Verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor de jobhunting en jobcoaching van cliënten met een arbeidsbeperking binnen het kader
van de Wet Sociale Werkvoorziening (Begeleid Werken en Individuele Detachering). Onderhandelingen over
inleenvergoedingen op basis van prestatievermogen.
Randstad Uitzendbureau te Nunspeet en Harderwijk
2001 - 2004
Functie:
Intercedente
Verantwoordelijkheden:
Commerciële activiteiten ontwikkelen en uitvoeren, contract - en tariefonderhandelingen, matching vraag- en
aanbod. Specialisatie: Key accountmanager van alle raamovereenkomsten met de regionale banken.
Stichting Het Huis, locatie Sonnevanck te Harderwijk
Functie:
Zorgplancoördinator
2000 – 2001

Opleidingen
Practitioner Insights Discovery, persoonlijk profielanalyses, talent/competentie- en
teamontwikkelingsmethodiek
Insights Discovery te Overeen
2012
Hogere Bedrijfskunde
ISBW te Zwolle
2011 – 2013
Resultaatgericht leiding geven
B+I groep te Zwolle
Certificaat behaald in 2007.
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Gecertificeerd jobcoach SW
Elan trainingen
Certificaat behaald in 2005.
HBO Creatieve Therapie (Psychotherapie)
Hogeschool van Utrecht te Amersfoort
Diploma behaald in 2000.
MDGO Sociaal Pedagogisch Werk
Randmeer college te Harderwijk
Diploma behaald in 1996.
MAVO
RSG ’t Slingerbos te Harderwijk
Diploma behaald in 1992.

Cursussen
2014
2013
2012
2012
2004 t/m 2011
2009 en 2010
2005 – 2006
2006
2006
2006
2003

Insights Discovery; De Perfecte Workshop
Insights Discovery; Verandertrajecten, Leiderschap, Teamfasen.
Prezi
Insights Discovery; teamontwikkeling
Sociale Regel- en wetgeving HR; WW, Wajong, WSW, WWNV, WIA, WWB.
Team builden
Casuïstiek
Doelgroepenkennis
Commerciële training
Arbeidsrecht
Persoonlijke Effectiviteit

Hobby’s
Vrijwilliger KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische sportbond)
Genieten van de natuur (m.n. wandelen met de hond, paardrijden)
Koken
Vrienden en familie.
Klussen.
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