WIE BEN IK?

WANNEER KIES JE VOOR MIJ?

Een sensitief mens die als coach (individueel
en voor teams) en facilitator contact maakt
vanuit haar hart. Ik streef er naar anderen te
laten groeien op basis van hun kracht en
drijfveren.

v Je spreekt graag met iemand die veel
ervaring heeft in leidinggevende rollen in
het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties.
v Je houdt van een doelgerichte aanpak
met ruimte voor gevoel.
v Je neemt eigenaarschap voor het proces,
je eigen ontwikkeling of die van je team(s).
v Je zoekt een resultaatgerichte gedreven
facilitator met boardroomervaring en
humor.
v Je het nuttig vindt om modellen en actuele
literatuur in te zetten omdat deze
bijdragen aan de professionele realisatie
van de doelstellingen die ik graag in
samenspraak met de opdrachtgever
formuleer.

Als coach en facilitator maak ik dankbaar
gebruik van mijn brede ervaring in het
bedrijfsleven. Ik heb lijn- en staffuncties in
zowel de commercie als HR in verschillende
businessomgevingen gezien.
Naast mijn ruim 25-jarige werkervaring en
opleiding zet ik mijn intuïtie, levenservaring en
oprechte interesse in. Ik ben gedreven in het
gezamenlijk bereiken van resultaat waarbij ik
confrontatie niet schuw om zaken scherp te
krijgen.

WAT LEVERT HET JE OP?

WAT IS MIJN WHY?
Afhankelijk van jouw vragen of issues kun je
denken aan:

Mijn passie is mensen te helpen hun eigen
schoonheid te zien, te voelen en in te zetten.
Dat doe ik door mensen met zichzelf en
anderen in verbinding te brengen. Liefdevol,
doelgericht en met respect voor eigenheid.
VOOR WIE?
v Voor medewerkers, executives en
managers met ontwikkelvraagstukken.
v Voor teams die effectiever willen
samenwerken.
v Voor organisaties die een dagvoorzitter
zoeken die met humor verbinding kan
maken en waar nodig de scherpte opzoekt.
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v Inzicht in je eigen kracht(en), drijfveren
en waarden, competenties en
randvoorwaarden waardoor jij optimaal
kunt functioneren.
v Inzicht in het functioneren van je team,
jouw rol daarin en tips om effectiever
samen te werken. Meer pro activiteit en
commitment van je team.
v Inzicht en oefening in het doorbreken
van patronen waar je afscheid van wilt
nemen.
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CURRICULUM VITAE
Carla Rietbergen, 2 januari 1968
Getrouwd, 2 kinderen

v ABN AMRO Leadership program
v Young Executive Program (De Baak)
v Nima A en B

Na mijn studie
Geschiedenis in
Leiden ben ik als
Management
Trainee
begonnen in een
commerciële
functie bij ABN
AMRO Bank.

Nevenactiviteiten
v Consulent Van Ede & Partners
v Bravilor (netwerk Leidinggevende
vrouwen in Rotterdam)
v Bestuur Prof Donker Stichting
In mijn vrije tijd reis ik graag, hou ik van
klassieke auto’s, skiën, zingen en gezelligheid
met vrienden.

Vervolgens heb
ik mijn sporen verdiend als Marketing
Manager voor diverse onderdelen van ABN
AMRO Bank N.V.

PRODUCTEN & DIENSTEN

Na leidinggevende rollen in de frontoffice en
als Hoofd Marketing & Organisatie heb ik
teams voor Sales Support aangestuurd. Hier
heb ik ook projectmatige ervaring opgedaan.
In 2008 heb ik van mijn passie mijn werk
gemaakt in de rol van HR-manager in
verschillende bedrijfsonderdelen van ABN
AMRO Bank N.V. In deze periode heb ik mij
bekwaamd in teamvorming,
leiderschapsontwikkeling, cultuurverandering
en coaching.
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Coaching
Faciliteren teams
Dagvoorzitter
Trainingen

Ik ga altijd uit van maatwerk. Ik stem mijn
dienstverlening af op jouw behoefte en die van
je team of van de organisatie.
Een intakegesprek is altijd vrijblijvend en
tijdens het gesprek bepalen we samen
vervolgstappen.
Ik werk ook samen met onder andere een
arbeidsjuriste en een arbeids & organisatie
psychologe. Dit laatste in het geval dat een
assessment of een psychologische test
wenselijk is.

Opleidingen na studie
v Post Graduate Opleiding Teamcoach Vrije
Universiteit Amsterdam
v Lumina Spark Certified Practitioner
v Energetische meditatie 1-3 (Illiaster)
v School voor Coaching ‘Leergang voor
professionals’
v Advanced HR Executive Program
(TIASNimbas Business School)
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