MARLEEN SCHRIJVER
PERSOONLIJKE GEGEVENS

ERVARING
2016 - HEDEN

2008 - HEDEN

§

Naam: Schrijver

§

Voornamen: Marleen Gerarda Maria

§

Geboren: Raalte, 4 juni 1974

§

Nederlands

§

Vrouw

§

Getrouwd, 2 kinderen

Ondernemende Vennoot
Het beste halen uit de samenwerking tussen vennoten en dga’s.
Vertrekpunt is de entrepreneurscan. Ondernemers krijgen inzicht in
de sterke en minder sterke punten van de eigenaren van het bedrijf.
(www.ondernemendevennoot.nl).
SkriVa, ondernemen met kennis en intuïtie
Zelfstandig ondernemer – bedrijfskundig advies en persoonlijke
ontwikkeling
§

Advies, coaching en begeleiding op het gebied van startend en
gevestigd ondernemerschap. Ik werk met name met
ondernemers die voor een belangrijke keuze staan, zichzelf als
ondernemer of persoon willen ontwikkelen of behoefte hebben
aan een klankbord. Door het combineren van kennis en intuïtie
ontstaat een unieke werkwijze. Coaching vindt plaats op locatie
van de ondernemer (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord
Holland) of op locatie in Baarn.

§

Trainingen en seminars over ondernemerschap. Onder andere de
trainingen Vanuit je intuïtie naar je klant, Start met Kracht,
Zakelijk ondernemen vanuit je intuïtie, Presenteer je bedrijf, Het
belang van keuzes maken op gevoel. Tevens trainingen waarin
thema’s, ondernemingsplan, netwerken,
ondernemersvaardigheden aan de orde komen. Naast voor de
eigen klantenkring zijn er trainingen verzorgd voor o.a. Rabobank
en opleidingsinstituten.
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1998 - 2008

§

Coach voor het project IkStartSmart Gelderland, Flevoland en
Gooi- en Eemland. Een project waarin provincies Gelderland,
Flevoland, Utrecht, gemeenten en Kamer van Koophandel
gezamenlijk startende ondernemers en ondernemers die
maximaal 5 jaar geleden zijn gestart, ondersteunen bij het
ondernemerschap.

§

Projectmatige werkzaamheden in het veld van
ondernemerschap, profit en not-for-profit organisaties

§

Begeleiding op het gebied van ondernemerschap en personal
coaching in het kader van IRO trajecten in opdracht van het UWV
(2009 – 2012)

§

Coördinator voor Jong Ondernemen. Jongeren inspireren voor
het ondernemerschap. Het bij elkaar brengen van bedrijfsleven
en onderwijs (2009 – 2013)

§

Docentschap HBO opleiding op het gebied van gespreks- en
presentatietechnieken, onderhandelingsvaardigheden. (2009 –
2011)

Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland
Amersfoort
2002 – 2008 - Ondernemersadviseur
§ Adviseren en coachen van startende en gevestigde ondernemers
§

Advies en coaching aan ondernemers op individueel een
collectief niveau

§

Projectleider en medeoprichter StartersPas, netwerk en advies
voor startende ondernemers, 300 leden en 50 participerende
organisaties

§

Lid van landelijk productteam Start waar landelijk beleid voor de
voorlichting aan startende ondernemers wordt bepaald

§

Coaching collega voorlichters

1998 – 2002 - Voorlichter
Het geven van voorlichting aan (startende) ondernemers. In 1998
is deze afdeling samen met 4 collega’s nieuw opgezet.
§ Spreken tijdens seminars voor ondernemers
§

Individuele voorlichting aan ondernemers

§

Ontwikkelen van een planningssysteem voor de afdeling
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§

Op basis van voorafgestelde doelen verkoopresultaten behalen

1997 - 1998

ITEM, Centrum voor totale kwaliteit
Groningen
Projectmedewerker Kwaliteitsonderzoek Dienstverlening
Opzetten, uitvoeren en evalueren van een onderzoek naar de
kwaliteit van externe dienstverlening en personeelstevredenheid

OPLEIDINGEN

§

2007 - 2010 Energy Coaching – Heremitage Opleidingscentrum

§

1992 – 1997 HBO Facilitaire Dienstverlening - Hanzehogeschool,
Hogeschool van Groningen.
Buitenlandstage Bonaire Hospital te Bonaire, Ned. Antillen
Afstudeerrichting: Facility Management
Afstudeerscriptie: “Kwaliteit van dienstverlening ervaren door de
klant”. Nominatie Facility Management Schiphol prijs 1997

§

1986 – 1992 Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) –
Meander College te Zwolle

CURSUSSEN

NEVENFUNCTIES

§

2014 Crowdfunding – Douw en Koren

§

2013 Intervisiebegeleider – Bureau Schippers

§

2005 Coachingsvaardigheden – Schouten & Nelissen

§

2004 – 2005 Energiewerk I en II – Heremitage Opleidingscentrum

§

2003 Zakelijke kredietverlening – NIBE-SVV

§

2002 Incompany training Projectmanagement

§

1998 Total Quality Management, Hogeschool van Groningen

§
§

1997 NIMA-A – Hanzehogeschool
1994 cursus congreskunde - Hanzehogeschool

§

2005 – 2007 Bestuurslid Stichting Source Connection
Doel van deze stichting is het delen van kennis met
ontwikkelingslanden. Met name actief in Zambia. Rol als
bestuurslid: fondsenwerving

INTERESSES

§

2004 – 2008 Lidmaatschap Jong MKB, Netwerkorganisatie voor
startende bedrijven

§

Schilderen, Wielrennen, Puur

info@skriva-ondernemen.nl – www.skriva-ondernemen.nl - 2018

PROFIEL

CONTACT

Ambitieus, actie- en resultaatgericht, helikopterview,
communicatief, direct, organisator, sociaal, ondernemend,
enthousiast, positief ingesteld, luisteraar, netwerker, verbinder,
spiritueel, puur.
Adres: Drakenburgerweg 51, 3741 GK Baarn
Telefoon: 06 546 93 592
marleen@skriva-ondernemen.nl, www.skriva-ondernemen.nl
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