Werkervaringen en opleidingen

Ervaring
Mei 2018 – heden

Jolize Moerman Coach
Gespecialiseerd in stressproblematiek en burn-out klachten.

In 8 stappen van overbelasting naar werkplezier!
September 2015 – 1 mei 2019

Catharina Stichting

Individueel en teamcoach
Ondersteunen d.m.v. coaching van de intramurale en de extramurale zorgteams en de stafen ondersteunende diensten tijdens het ontwikkelproces naar het Rijnlands Organiseren.
Uitgaande van de waarden Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen met zelfsturing als
resultaat.
•

Coaching op het verkrijgen van inzicht m.b.t. het eigenaarschap van de teams en de
individuele medewerkers.

• Coaching van teams en individuele medewerkers bij o.a. faalangst, communicatie,
conflicten, keuzes maken, grenzen aangeven, overbelasting enzovoort.
• Coaching van medewerkers bij langdurig verzuim om zowel de drempel te verlagen
om terug te keren naar het werk, inzicht te verkrijgen in hun eigen rol bij het herstel
en re-integratie en (indien van toepassing) het verkrijgen van inzicht om herhaling te
voorkomen.

Januari 2009 – september 2015

Catharina Stichting

Locatiemanager Catharina Gasthuis
Integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een intramurale woonvoorziening en
de zorg voor 75 intramuraal wonende cliënten.
•

Stimuleren van professionele en persoonlijk ontwikkeling van medewerkers door
coaching, deskundigheidsbevordering, bijscholing ect. met als doel
kwaliteitsverbetering en efficiency.

•

Initiëren en onderhouden van externe contacten om verbonden te blijven en te
kunnen reageren op de vraag op de markt.
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•

Ontwikkelen van nieuwe producten of diensten en samenwerking met externe
partijen.

•

Voorbereiden van de begroting en zorgdragen voor de uitvoering daarvan.

•

Opstellen van jaarplannen en zorgdragen voor de uitvoering daarvan.

•

Participeren in projectgroepen, waaronder voorbereiding van nieuwbouw.

2003 - 2009

Manager bij Careyn in verschillende managementfuncties
1999 – 2003

Wijkverpleegkundige Bernisse, Careyn

Opleidingen
2019
Begeleiding bij Stressproblematiek en burn-out klachten, ICM Utrecht (hbo)
2016
Professioneel Coach, Coachboulevard Utrecht (post-hbo)
2007
Bedrijfskunde I, Transfergroep Rotterdam (post-hbo)
1999
HBOV, Hogeschool Rotterdam
1985
Ziekenverzorgende, Verpleeghuis de Plantage

Aanvullende informatie
Mijn sterke punten zijn luisteren, analyseren van een probleem, compassie en resultaatgerichtheid.
Ik hou van een directe communicatie en gebruik deze ook tijdens het coachen.

Mildenburglaan 9

3233 AS Oostvoorne T 06 - 36 196 758 info@jolizemoerman-coach.nl www.jolizemoerman-coach.nl
KvK 71704310 BTW 1235.92.203.B.01 IBAN NL45RABO0341249513

