
COMPETENTIES
• Trainen
• Coachen
• Adviseren
• Faciliteren, ook online

KWALITEITEN
• Scherp in waarneming
• Respectvol confronterend
• Resultaatgericht
• Zorgvuldig
• Betrokken

STUDIES EN CERTIFICATEN
• Phoenix: Systemisch Werken & 
 3-jarige coach-opleiding 
 (TA/NLP/Systemisch)
• NLP practitioner
• AOG: Post doctorale leergang 

Verandermanagement
• Deep Democracy level 1, 2, 3
• Voice Dialogue
• Birkman professional
• Didactiek, VU
• EFT relatietherapie
• SRM: C-opleiding Strategische 

Communicatie
• CRKBO: docent registratie

TALEN
• Nederlands
• Engels
• Duits

RECENTE OPDRACHTEN OP GEBIED VAN LEREN & ONTWIKKELEN

• Leiderschapsprogramma gemeente Amsterdam voor Stadswerken, samen met 

een interne trainer. Deels bestaand programma met diverse gastsprekers, deels 

maatwerk.

• UWV: Leiderschapsprogramma Strategisch Adviseren voor senior adviseurs 

werkgeversdienstverlening.

• Nike, Leiderschapsprogramma voor midden en hoger management in Nederland en 

Belgie. Softskills voor resultaat gerichte managers. 

• GVB, Leiderschap & Veranderkunde voor senior programma/projectmanagers en 

hoger management, die tijdens het programma gedurende 1 jaar werken aan hun 

eigen verandercases

• SBCM Leiderschap & Ondernemerschap voor werkleiders sociaal werkbedrijf, 1 

module van 2 dagen.

• Personal Power training, 3 daags programma met maatwerk workshops

• Examinator en docent post-HBO opleiding voor leefstijlcoaches, AVLEG

• Teamcoach voor diverse teams: plezieriger en effectiever samenwerken en 

persoonlijk leiderschap.

• Rijkswaterstaat: diverse opdrachten via LEF-Future Center als procesbegeleider van 

taaie vraagstukken op gebied van multidisciplinair samenwerken in een complexe 

context. 

Op dit moment doe ik diverse opdrachten als facilitator, trainer en (team)coach, 

voor zowel profit als non-profit opdrachtgevers. Bijvoorbeeld als teamcoach in 

een veranderopgave, trainer van leiderschapsprogramma’s, intervisie begeleider, 

dagvoorzitter en procesbegeleider. 

Voor overige werkervaring: zie achterkant. 
Voor actuele opdrachten zie LinkedIn profiel.

Maaike Buijsman
contact@maaikebuijsman.nl
06 31311069
LinkedIn
www.maaikebuijsman.nl

‘Ik hoor en ik vergeet het weer, ik zie en ik herinner 
het me, ik doe en ik begrijp het’ 
Confucius

Heb jij, of hebben je 
medewerkers, behoefte aan 
een volgende stap? 
Ik werk met de mensen die het échte werk doen. Ik heb intuïtief snel door wat er speelt 

en ik begeleid je naar een oplossing die voor iedereen werkt. Inhoud vind ik belangrijk, 

maar processen tussen mensen nog interessanter om me mee bezig te houden. Mijn 

aanpak is oplossingsgericht. Doortastend, in verbinding en met warmte help ik je zelf 

vaardiger te worden. Kijkend naar het geheel, hoe mensen samenwerken en alles wat 

daar bij hoort. 

Ik werk met individuen, teams en/of organisaties die zichzelf willen ontwikkelen, 

die dreigen vast te lopen of die te maken hebben met een transitie waarin ander 

gedrag of andere vaardigheden gevraagd worden. Ik heb ervaring met advies op 

boardroomniveau, creëer maatwerkprogramma’s en voer uit; bij voorkeur geïntegreerd 

in dagelijks werk. Dat doe ik zelfstandig, maar niet alleen. Vaak werk ik samen met 

anderen en bij voorkeur in co-creatie met opdrachtgevers.



WAT ANDEREN OVER MIJ ZEGGEN: 

“Maaike is scherp, helder en analytisch. Ze lijkt extra ogen 
en oren te hebben en kan daardoor snel en pro-actief denken 
en handelen.” 
Joost Tijdink, trainer/acteur/collega

“Binnen no-time maakt Maaike zich de organisatie eigen. 
Als ervaren communicatie-expert heeft ze niet alleen een scherp 
oog voor het proces, maar ook voor het team en de inhoud. 
De menselijke maat staat centraal.” 
Tanja van Dijk, opdrachtgever

“Maaike heeft het talent om vanuit rust en focus mee te bewegen 
in complexe ontwikkeltrajecten. Haar persoonlijke touch en 
toegankelijkheid maken haar een prettige sparringpartner om 
mee te werken. Zij is in staat om ‘boven de materie’ te staan.” 
Kyra van West, opdrachtgever

“Werken aan veranderen met Maaike is fun. Maaike legt op 
charmante wijze verbinding met alle betrokken partijen in de 
verandering. Door haar communicatie-achtergrond kent ze 
als geen ander het belang van betekenisverlening. Hoe worden 
strategische uitgangspunten vertaald naar gedrag in het hier 
en nu?”  
Marco de Witte, organisatieadviseur en kerndocent opleiding Veranderkunde

“Jij bent uitnodigend én sturend. Met je ogen zet jij ze in 
beweging. Het was een feest om met je samen te werken.”
Trudi van Kleef, collega trainer Amsterdam

Maaike Buijsman
contact@maaikebuijsman.nl
06 31311069
LinkedIn
www.maaikebuijsman.nl

WERKERVARING
2011 - Heden Freelance trainer, coach, 
adviseur & facilitator/begeleider 
veranderprocessen

2010 - 2011 
Consultant & trainer Bex 
Communicatie, diverse profit 
en non-profit opdrachtgevers

2009 - 2010 
Manager interne communicatie 
UPC Nederland

2002 - 2009 
HBO docent: ontwikkelen en uitvoeren 
programma en coaching studenten

2000 - 2002 
Senior Adviseur concerncommunicatie 
Schiphol Group

1997 - 2000 
Consultant, diverse profit en 
non-profit opdrachtgevers 

REFERENTIES
Referenties in overleg op te vragen


