Curriculum Vitae
Jacqueline Hanssen

Algemeen
Als coach, counselor, trainer, adviseur en oprichter van Perspectiefinzicht ben ik werkzaam
op onze locaties in Roermond, Heerlen, Maastricht, Venlo en Eindhoven.
Persoonlijke drive en werkwijze
Het is mijn persoonlijke drive om mensen verder te helpen in hun persoonlijke- en
beroepsmatige ontwikkeling. Vragen en problemen zijn er om opgelost te worden en dat doe ik
graag samen met de klant.
Het verrijkt je leven als je problemen overwint. Het geeft je lucht en maakt je rijker. Iedereen is
weer anders en geen enkele vraag of gewenst doel is hetzelfde. Daarom is het voor mij steeds
weer een uitdaging om samen met de klant “het beste uit jezelf te halen”.
Ik ben een praktische en resultaatgerichte werker. Ik start altijd met het helder maken van de
vraag. Mijn spiegelfunctie als gesprekspartner maakt dat je anders kunt gaan kijken naar je
persoonlijke situatie. Dit geeft iemand weer de regie op weg naar de gewenste situatie.
Aanvullend op mijn opleidingen en trainingen, heb ik een eigen methode ontwikkeld om een
(hulp)vraag visueel te maken en letterlijk op tafel te leggen met behulp van vormen, kleuren en
metaforen. Zo kan de klant afstand nemen en inzicht krijgen in de situatie, om zo tot een
oplossing te komen voor zijn/haar vraagstelling. Het is een prachtige werkvorm met humor en
opmerkelijk resultaat.
Mijn levensmotto is:
“Doe waar je goed in bent en volg je hart”.
“Er is geen grotere uitdaging dan de uitdaging jezelf te verbeteren”.

Werkervaring
Mijn loopbaan is gestart in het basisonderwijs als leerkracht in een achterstandswijk met hoge
werkloosheid. Na 4 jaar kreeg ik sterk de behoefte de infrastructuur te beïnvloeden en mijn
drive lag niet meer langer bij de ontwikkeling van kinderen maar steeds meer bij de ouders. Ik
ben toen bij het CNV in Utrecht gaan werken waar ik in het personeel en
organisatieadvieswerk terecht ben gekomen. Door het geven van trainingen en
deskundigheidsbevordering aan (kader)leden merkte ik waar mensen toe in staat zijn wanneer
ze in hun kracht kunnen gaan staan.
Ik ben een mensenmens en ik voel me thuis in de driehoek onderwijs/educatie - persoonlijke
ontwikkeling - arbeidsmarkt. Ik heb jaren ervaring in loopbaanadvies/outplacement, werving en
selectie en ziekteverzuimbegeleiding / re-integratie met alle mogelijke doelgroepen in de volle
breedte van de arbeidsmarkt. Het trainen en superviseren van groepen loopt hier als een rode
draad doorheen, net als het coachen van individuen.
In 1997 ben ik mijn eigen bedrijf gestart P&O Service-center Limburg en met verder
ontwikkeld tot een allround coach, counselor, trainer adviseur.

Opleidingen en trainingen


Executive coaching / Academie voor counseling en coaching
2020 https://www.counselling.nl/



IEMT en IEMT Advanced 2020



Psychosociale basiskennis 2020



Biografisch management 2016 – 2018 www.stibcoaching.nl



Relatie counseling EFT/EFRC 2013 – 2014



ACT 2013



Specialist Counselor: Supervisie, team training 2013 https://www.counselling.nl/



Kernkwadranten kernconsult 2012 https://www.kernkonsult.com/



Academisch Coach en Mensgericht Coachen 2008 https://www.counselling.nl/



Emotional Freedom Technique www.silva.nl



Investor in People 2001 www.imkopleidingen.nl



Best Year Yet Training 1995 www.jouwbestyearyet.nl




Silva Mind Control 1990 www.silva.nl
CNV kaderschool 1988 bestuurskunde, bedrijfseconomie, arbeidsrecht,
arbeidsethiek, personeels-en organisatiekunde, personeelsbeleid.
MO handenarbeid en tekenen 1988 2e graads docent handenarbeid en tekenen.
Pedagogische academie 1987 groepsleerkracht basisonderwijs




https://www.iemt-training.nl/
https://www.conamore.com
https://stichtingmanna.nl/

https://act-academie.be/

