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Personalia: 

 

Naam: Marjon Krouwels 

Adres: Diek 21  

Postcode en Woonplaats: 1797 AA Den Hoorn, Texel 

Telefoon: 06 - 1661 2884 

E-mail: marjon@marjonkrouwels.nl 

Geboortedatum: 10-09-1964 

Geboorteplaats: Haarlem 

Burgerlijke staat: Relatie, 1 dochter (2002) 

KvK: 70897018 

BTW-nummer: NL114861663B01 

 

 

Profiel: 

Na 25 jaar in Amsterdam te hebben gewoond en door heel Nederland te hebben 

gewerkt, besloot ik in 2011 om een lang gekoesterde wens te realiseren en mij te 

vestigen op het eiland Texel. Hier heb ik mijn werkzaamheden als trainer (sinds 1992) en 

coach (vanaf 2000) voortgezet.  

In 2015 ben ik deze werkzaamheden gaan combineren met een functie als adviseur 

HRM voor de Gemeente Texel. Mijn takenpakket bestond deels uit de reguliere HR-

werkzaamheden en voor het overige deel begeleidde ik medewerkers van de gemeente 

Texel in het kader van ziekteverzuim en re-integratie. Thema’s waren burn-out en 

loopbaanvragen. In dezelfde periode ben ik de opleiding tot adviseur HR gestart die ik in 

2018 afrond. In 2017 heb ik uit interesse voor het onderwijs een jaar lang Franse les 

gegeven aan de leerlingen van de middelbare school op Texel, OSG de Hogeberg. Dit 

was een zeer verrijkende ervaring en ik heb er erg van genoten.   

Ook tijdens mijn werk bij de Gemeente Texel en bij de OSG ben ik actief geweest als ZZP-

er op het gebied van organisatieverandering, loopbaanbegeleiding en timemanagement. 

Vanaf januari 2018 ben ik weer fulltime trainer-coach.  

 

 

 

Werkervaring 

2000 – heden   Timemanagementtrainer en burn-out en loopbaancoach. 

2016 – 2017   Docent Frans OSG de Hogeberg, Texel. 

2015 – 2017   Adviseur HR Gemeente Texel. 

1992 – 1999   Trainer/adviseur Gooiconsult Huizen. Verantwoordelijk voor 

   acquisitie en uitvoering van diverse trainingsprojecten. 

   Verantwoordelijk voor individuele begeleiding van 

   medewerkers op het gebied van Persoonlijke Effectiviteit. 
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Opdrachten 

 

Van werk naar werk 

Loopbaanbegeleiding voor mensen die gewenst of ongewenst van functie moeten 

veranderen. Huidige en recente opdrachtgevers zijn Gemeente Texel, NIOZ, Friesland 

Bank/Rabobank Nederland. De gecoachte bepaalt in samenspraak met mij wat de 

coachvraag is en wat de gewenste uitkomst zou meten zijn. Daar verbind ik mij aan. Wij 

werken toe naar een duidelijke opbrengst. 

 

Druk! Een 2-daagse groepstraining Persoonlijke Effectiviteit voor personen die 

overbelast zijn of dreigen te raken. Het individuele traject bestaat uit 7 tot max. 10 

gesprekken.  

 

Coaching trajecten voor medewerkers en leidinggevenden van diverse organisaties 

waaronder Technische Universiteit Eindhoven en Hogeschool van Amsterdam. 

Naast opdrachten op eigen titel heb ik ook gewerkt via onder andere de volgende 

opdrachtgevers: 

• GITP (Assessor voor overheid en semioverheid, trainingen Loopbaan coaching, 

Sollicitatietrainingen en Competentie managementtrainingen). 

• Niko Stammes (trainingen Coachend leidinggeven, Timemanagement en 

Presentatietechnieken). 

• Meerkat B.V. (docent communicatieve vaardigheden voor de Technische Universiteit 

Eindhoven). 

 

Een selectie van trainingsopdrachten van de laatste 10 jaar: 

 

• Training Timemanagement voor specialisten, verpleegkundigen en ondersteunend 

personeel van het Medisch Centrum Haaglanden. Opbrengst was meer tijd aan het 

bed en verbeterde communicatie met de specialist. 

• Training Solliciteren en Social Media voor de boventallige medewerkers van de 

Friesland Bank. Aanleiding voor de training was het opheffen van de bank. De training 

is geëvalueerd op een 8. 

• Training CV en brief met motivatie maken in samenwerking met Odette Bot, voor 

Gemeente Texel en Friesland Bank. 

• Presenteren met Impact voor leidinggevenden en controllers van Rabobank 

International. 

• Training Timemanagement voor docenten van de Hogeschool van Amsterdam. 

• Engelstalige training Onderhandelen en teambuilding voor de Technische Universiteit 

van Eindhoven. 

• Training STAR-technieken en Competentie gericht selecteren voor de Rechtbank 

Amsterdam, het Hof in Amsterdam, de Rechtbank Utrecht en de Rechtbank in Den Bosch. 

• Training coachend leidinggeven voor de senior Rechters en Raadsheren van de 

Rechtbank en het Hof in Amsterdam. 

 



Recente opleidingen 

2015 – heden  HR Management NTI (volledige HBO opleiding). 

2005 – 2009 Opleidingsinstituut De Voorde 

Pulsar Academie; Opleiding tot veranderdeskundige en coach. 

Certificaat behaald september 2009. 

2003    Assessor opleiding via GITP Amsterdam. 

2002  STAR-interview technieken en Competentie management 

via GITP Nederland. 

 

Academische opleidingen 

1984 – 1990  Universiteit van Amsterdam, Europese Studies met Frans 

en Spaans, Bul gehaald in 1990. 

1988 – 1989  Sorbonne, Parijs, Langues Etrangères Appliquées 

(kandidaatsexamen in 1989). 

 

Talen 

Nederlands:   uitstekend in woord en schrift. 

Engels:   goed in woord en schrift. 

Frans:    uitstekend in woord en schrift. 

Spaans:   redelijk in woord en schrift. 

 


