Lidewij de Jager
Persoonlijk profiel
Ervaren Assessmentpsycholoog, trainer, assessmentacteur en
loopbaancoach met managementervaring. Mensgericht en
oplossingsgericht, die uit gaat van de kracht en successen van ieder
individu. Mijn uitdaging is om mijn creativiteit actief in te zetten bij elke
opdracht. Daarbij weet ik snel en effectief tot de kern te komen door
hoofd- en bijzaken te scheiden en mensen actief te laten ervaren en te
beleven, o.a. middels theaterinterventies.

Loopbaan
Zelfstandig professional (2008-heden)
Ø Assessmentpsycholoog, assessmentacteur, loopbaan- en
outplacement coach/adviseur/trainer
In opdracht van Buro Schuite:
• Virenze (Assessmentpsycholoog)
• Solis (Assessmentpsycholoog)
• Friesland Campina (selectie trainees, psycholoog)
• Anteagroep (Assessmentpsycholoog)
• Siza (Assessmentpsycholoog)
• Pinkroccade (psycholoog & Coach)
• Comaker (trainer)
In opdracht van TSM-businessschool:
• Nudge leadership (Psycholoog)
• ZGT-Almelo (Assessmentacteur en psycholoog)
In opdracht van Focus-Nederland
• Enrichment Technologie (Trainingsacteur, testpsycholoog en
loopbaancoach)
In opdracht van De Valk Leadership Company
• Trainingsacteren bij verschillende trainingen op het gebied van
neuroleiderschap: Gemeente Rotterdam, Eindhoven, bestuurlijk
Nederland
In opdracht van Interstap
• Zinzia zorggroep, Assessmentpsycholoog binnen een
reorganisatietraject.
In opdracht van De Preventiedienst:
• Kortdurende interventies m.b.t werkstress/verzuim.
In opdracht van de gemeente Zutphen
• Inzetten drijfverenscan in het kader van de participatiewet.
In opdracht van EVC-aanbieders: Perscé, Eduper, Eduo, E-Capax en
Assor: Zelfstandig uitvoeren EVC-trajecten inclusief CGI, STARmethodiek en rapportage
Trainingsacteur bij Avantiro, Impactgroep, Beljon en Westerterp,
Universiteit van Twente, Scio-Consult en Gemeente Hof van Twente.

Trainingen en cursussen
2017
2010-2016:

2010:
2010:
2009:
2008:
2008:

E-learning Drijfverenanalyse van Intodrives
Verschillende workshops en trainingen op het gebied van
werkvormen en speltraining voor bedrijven bij: ‘Kapok’ te
Amsterdam, ‘Boertiengroep’ te Naarden en ‘het Balkon’ te
Vasse
Bureau Keurmerken erkend EVC-Assessor
Certificaat Training EVC assessor Dingerdis Coaching en
Consultancy
Acteursopleiding van de Academie voor Innovatief
Trainen te Arnhem
Cursus Train de Trainer, speltrainingen, Improcentrum te
Amsterdam
Opleiding tot trainingsacteur, Boertiengroep te Naarden

Opleidingen
•

•

•

2014
Post-HBO opleiding
Loopbaancoach bij Focus
Nederland
1992 – 1999
WO Arbeid- en
Organisatiepsychologie aan de
Open Universiteit Heerlen
1986-1989
Parttime opleiding HBO-MW te
Leiden

Kernkwaliteiten
• Analytisch denkvermogen, snel tot de
kern komen, helicopterview
• Dynamische persoonlijkheid,
enthousiasmeert en motiveert
• Hoge deskundigheid door: studies,
werk- en levenservaring.
• Creatieve input, middels dramatechnieken
• Ontspannen en betrouwbare sfeer, je
voelt je op je gemak
• Weet dilemma’s bespreekbaar te
maken.
• Weet de ja maar…modus om te buigen
tot de ja en….modus
• Bewaakt de rode draad, doel- en
oplossingsgericht.

Overige Informatie
• Hobby’s : Theatersport/improtheater,
badminton, tennis, lezen
• Nevenactiviteit:
mantelzorger mensen met psychiatrisch
heden/verleden

Personalia
Lidewij Welmoed de Jager
Gossinksweide 7
7471 ML Goor
06-51270700
E-mail: info@lidewijlba.nl
www.lidewijlba.nl

nl.linkedin.com/lidewij-de-jager

