CURRICULUM VITAE
Jacqui Halmans
Senior Trainer | Coach | Adviseur
‘Alleen ga je sneller maar samen kom je
verder.’

Loopbaan
> 2014 – heden: Jacqui Halmans, Training en
>

>
>

Coaching, Zelfstandig Ondernemer.
1999 – 2014: senior trainer, coach, opleider bij de
Boertiengroep. Coördinator van de academie voor
Leren en Ontwikkelen, verantwoordelijk voor de
inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van de
opleiders
1991 – 1999: freelance trainer Schriftelijke
Communicatie. Ontwikkeling en uitvoering,
tekstadvies en tekstproducties
1989 – 1991: trainer schriftelijke communicatie
Boertien & Partners

Kerncompetenties en specialismen
> Trainingen/coaching persoonlijke ontwikkeling en
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

effectiviteit
Train-de-trainer
Groepsdynamica
Opleider coaches en trainers
De manager als coach
Trainingen Transactionele Analyse (TA)
Trainingen Voice Dialogue (VD)
Assertiviteit
Overtuigingskracht
Feedback
Effectieve communicatie
Begeleiden van teams
Trainingen teamcoaching
Omgaan met veranderingen en emoties
Design van gedrags- en cultuurverandertrajecten
Ontwikkelaar opleidingen

Mijn kracht ligt op werken
> een-op-een
> met teams
> in persoonlijke ontwikkeling
> met professionals (coaches en trainers)
> met Transactionele Analyse
> met Voice Dialogue
> met grote groepen (large scale interventies)
> co-creëren met de klant
> Vertalen klantvraag in inspirerend leertraject

Personalia
> Naam: drs. J.J.E.M. Halmans (Jacqui)
> Geboortedatum: 29 mei 1964
> Burgerlijke status: gehuwd, moeder van twee
>
>

dochters (1992, 1995)
Nationaliteit: Nederlands
Website: www.jacquihalmans.nl

Opleiding
> Nederlandse Taal- en Letterkunde, KUN (1984>
>
>
>
>
>

1989)
Phoenix TA / NL / Systemisch werken (2005)
Phoenix vervolgopleiding professioneel begeleiden
(2007)
TA, Weisfelt en Partners (2008)
Opleiding Coachen in de kern, Weisfelt en Partners
(2009)
Speels coachen en trainen met Voice Dialogue en
Psychodrama, Lex Mulder en Berry Collewijn (2012)
Opleiding Profile Dynamics (2014)

Certificeringen, licenties, registraties
> Certified Profile Dynamics consultant
>
>
>

(waardensysteem van Graves)
Auteur boek Coachen met Lef, waar TA en VD
elkaar versterken
Geregistreerd coach Stir
CRKBO

Enkele recente trajecten
> Teamontwikkeltraject DAS Finance, verbeteren
>
>

>
>
>

samenwerking
Teamontwikkeltraject MT warehouse Etos: visie
ontwikkelen op leiderschap
Trainingstraject van Verzuim naar Inzetbaarheid,
DC’s en Winkel Organisatie Ahold: veranderen
mindset leidinggevenden omtrent ziekte en verzuim
en trainen op gedrag en vaardigheden i.h.k.v.
verzuimgesprekken
Organisatieadviestraject Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven: cultuurverandertraject richting
projectmatig werken
Gedragsverandertraject lean MT’s winkels Albert
Heijn: ontwerp, management en uitvoering
trainingsevent
Masterclasses Overdracht en Tegenoverdracht voor
interne coaches KPN: persoonlijke en professionele

Mijn stijl is
> persoonlijk
> concreet en grijpbaar
> scherp en doortastend
> speels en luchtig
> met impact
> intuïtief
> liefdevol en waarderend
Werkervaring
> 25 jaar ervaring als trainer en coach
> 8 jaar ervaring als opleider voor trainers en
>
>

coaches
Tekstschrijver en auteur
Begeleiden grote groepen/dagvoorzitter

>
>
>
>
>

>
>

>

ontwikkeling om vrij en onafhankelijk te kunnen
begeleiden
Randstad / Yacht: Trainingen coachings- en
trainingsvaardigheden voor interne coaches en
trainers
Professionaliseringsdagen coachpool DUO,
Intercoach, belastingdienst, NS
Verandertraject HNW Zwitserleven: trainer,
consultant en teamcoach / begeleiden en trainen
van de omslag naar HNW
Teamontwikkeling L&D team Boskalis: koers
bepalen, definiëren rol, profileren van het team in
veranderende omgeving
Trainingen teamcoaching voor HRBP bij
hoofdkantoor Ahold: visie op teamcoaching,
rolbewustzijn, competenties van de teamcoach,
omgaan met teamdynamiek
Trainingen Persoonlijk Leiderschap voor
leidinggevenden bij Waternet
Achmea, medewerkerstraject IMpacT: design,
coördinatie trainingsprogramma voor
leidinggevenden en medewerkers in het kader van
een verandertraject Achmea IM en IT.
ING: trainingen voor leidinggevenden in het omgaan
met verandering en emoties, project Samen anders
Werken bij Call

