CURRICULUM VITAE
Persoonlijke gegevens:
Naam:
Van der Vegt
Voornamen:
Jannette Wilhelmina Irmgard
Adres:
Rietgorsmeen 87, 3844 ZM Harderwijk
Telefoonnummers:
06-19 055 222
E-mail:
info@irmgardvandervegt.nl
Linkedin:
https://nl.linkedin.com/in/irmgardvandervegt
Geboren:
5 mei 1965 te Harderwijk
Burgerlijke staat:
Gehuwd
Profiel:
Mensen en organisaties helpen (weer) het beste uit zichzelf te halen en nieuw, beter en duurzaam
perspectief te vinden in leven en werk, dat is mijn passie! Dat doe ik door middel van coaching en het geven
van trainingen.
Mijn kracht ligt in het op gang brengen van een proces van bewustwording en persoonlijke groei “van binnen
uit”, zodat groei ook doorgaat na coaching en training. Door naast cognitieve oefeningen, spellen en
rollenspellen gebruik te maken van biografische, creatieve, energetische en systemische werkvormen en de
psychologische inzichten uit het enneagram, is het proces diepgaand, leerzaam én leuk. Gewaardeerd
worden mijn enthousiasme, eerlijkheid, betrokkenheid en zorgvuldige aanpak.
Door jou te helpen jouw bewustzijn en inzicht te vergroten, kan niet alleen jij groeien, maar kun je ook leren
hoe je als manager of opvoeder de ontwikkeling van anderen typespecifiek kunt stimuleren. Zo draag ik
graag bij aan ontwikkeling, goede relaties, samenwerking, loopbaanvitaliteit en een duurzaam pro-actief HRbeleid in organisaties en samenleving.
Werkervaring:
2011 – heden

Irmgard van der Vegt Advies & Coaching, Harderwijk
Trainer, (Loopbaan)coach
 (loopbaan)coaching en persoonlijke ontwikkeltrajecten
 Coaching bij relatie- en samenwerkingsproblemen
 Begeleiding en coaching in het kader van re-integratie (spoor 1 en 2) en
outplacement
 Het ontwikkelen en geven van trainingen persoonlijke ontwikkeling, cursussen
voor ouders
 Het op maat ontwikkelen en geven van trainingen talentontwikkeling en
teamontwikkeling in organisaties en in het kader van participatieprojecten
 Advisering t.b.v. terugbrengen en preventie van verzuim, (voorkomen van)
functionerings- en samenwerkingsproblemen

2009 – 2011

Irmgard van der Vegt, LIEK, Harderwijk
(Loopbaan)coach
 (loopbaan)coaching en persoonlijke ontwikkeltrajecten
 Advisering bij verzuim, casemanagement

2002 – 2011

Amerpoort, Baarn
Adviseur Verzuim & Re-integratie, Personeelsadviseur
 Individuele loopbaanbegeleiding, coaching, re-integratie (spoor 1 en 2)
 Het ontwikkelen en uitvoeren van verzuimworkshops, verzuimtrainingen en
themabijeenkomsten voor management en groepen medewerkers
 Coaching personeelsadviseurs en managers bij m.n. gecompliceerde en
langdurige verzuimcasuïstiek, casemanagement
 Adviseren en ondersteunen van m.n. het management bij de ontwikkeling en
uitvoering van het HR-beleid, waaronder werving en selectie, ontslag, formatie &
doorstroombeleid, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid,
functioneringsproblemen, het opzetten en verkrijgen financiering nieuwe
groepen, project instroom & opleiding Wajongers, verzuim(preventie),



functiebeschrijvingen.
Verbeteren van processen en administratie (o.m. t.b.v. optimale
verzuimbegeleiding, gebruikmaking van financiële regelingen, WvP)

2007 – 2011

Regionaal Mobiliteits Centrum Midden Nederland (vanuit functie bij Amerpoort)
Loopbaan- en re-integratie-adviseur
 Loopbaanbegeleiding, coaching en re-integratie voor deelnemende zorginstellingen
 Het ontwikkelen en geven van de training baanverwerving en loopbaan
heroriëntatie

2001 – 2002

’s Heerenloo – Loozenoord, Ermelo
Projectmedewerker FWG 3.0
 Herindelen van functies binnen de nieuwe functiewaarderingssystematiek
 Herberekening van salarissen

1998 – 2001

Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, Zwolle
Personeelsadviseur
 Adviseren en ondersteunen van m.n. het management bij de ontwikkeling en
uitvoering van het HR-beleid

1991 – 1998

Thuiszorg Veluwe, Harderwijk
Personeelsadviseur, Coördinator Plaatsingsbureau, Coördinator
Personeelsadministratie, Personeelsadministrateur m.a.t.

1984 – 1991

Polder Food Products, Lelystad | Hellema Kleurkaarten, Harderwijk | NCRV, Hilversum
(directie)secretaresse

Opleidingen:
2009 – 2011
2007 – 2008
1995 – 2001

Enneagramcoach – Innovatiecirkel, Albert Kamphuis
Post-HBO Loopbaanadvisering en coaching – Academie voor Leven en Werk (Eva de
Waard)
HBO-P&A deeltijd – Chr. Hogeschool Windescheim
Scriptie “de Reis naar bezieling”: genomineerd voor de Van Ede Scriptieprijs 2001

Overige (bij)scholing:
2011 – heden
Werkgroep energetisch en systemisch werken met het enneagram - Platform
Enneagram Professionals
2014 – heden
Intervisie re-integratie-adviseurs, Amersfoort
2011 – heden
Platform Enneagram Professionals – 2 x per jaar deskundigheidsbevordering
2011 en 2012
Egowijs Leiderschapacademie – Enneagramweekeind met Russ Hudson
2008 – 2011
Creatieve loopbaancounseling – Alien Verhoef
2006 – 2009
Verschillende workshops m.b.t. ontwikkeling: Werken met archetypen (H. Wopereis,
ITIP), Studiedag Empoweren (Fontys / Start Foundation), Baanverwerven (Carrière
Switch), Dilemmacoaching (Bureau Inspiratie), Veranderen met Kleuren (De Gans)
2005 – 2011
Verschillende bijscholingen o.g.v. verzuim & re-integratie: o.m. van Falke & Verbaan,
H. Dijks, H. Evers, Brinquer, cursus Psychisch verzuimgedrag (St. Zorg & Arbeidsmarkt
MN), cursus Werkplekonderzoek / FML (idem)
Overig:
Nevenactiviteiten:
2013 – heden
2012 - heden
Referenties:
Hobby’s:
Vervoer:

Bestuurssecretaris Platform Enneagram Professionals (PEP)
Organisator Werkgroep Energetisch & Systemisch werken, PEP
Op verzoek beschikbaar
Uitjes met gezin en vrienden, schilderen, tuinieren, lezen, sporten
In bezit van rijbewijs (B) en auto

