Curriculum vitae
Liset van Steenbrugge
Coach, therapeut, loopbaanadviseur
Praktijk: KaleidoSCOPE

Profiel
Wie ben ik? Vanuit nieuwsgierigheid, invoelend vermogen, doelgerichtheid en interesse in de
ontwikkelings- en veranderperspectieven van ieder mens begeleid ik cliënten in vraagstukken
rondom leven en werk. Ik werk vanuit biografisch perspectief en verbind dit met de Transactionele
Analyse en lichaamsgericht werk gericht op het verwerven van autonomie, vitaliteit en nieuw
perspectief in leven en werk.

Werkervaring
2007 – heden Coach, therapeut, loopbaanbegeleider. Eigen bureau, KaleidoSCOPE. Werkzaam op
een rustige, groene locatie bij een molen aan de rivier de Drecht in Leimuiden.
Kernactiviteiten: therapie en counseling (ook relaties), persoonlijke coaching,
loopbaanbegeleiding, outplacement, begeleiding tweede spoor.
Ik werk voornamelijk in opdracht van organisaties, maar ook voor particulieren. Veel
van mijn opdrachtgevers zijn onderwijsorganisaties, omdat mijn eigen werkervaring
en daarmee netwerk in het onderwijs ligt. Cliënten uit deze organisaties zijn
werkzaam in management, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel (PO,
VO, MBO, HBO).
2006

Conrector “Vrije Dienst” bij Stichting Het Rijnlands Lyceum.
Relevante taken:
 Persoonlijke coaching van medewerkers, docenten en schoolleiding van de
vier bij de stichting aangesloten scholen en ook van externen
 Coaching bij loopbaanvragen (ontstaan door de reorganisatie of vanuit
individuele vraagstelling)

1999 – 2006

Conrector P&O aan Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, een school voor
Nederlandstalig (tweetalig) VWO, HAVO en internationaal onderwijs.
Ik maakte deel uit van het directieteam.
Relevante taken:
 leiding geven aan het onderwijsondersteunende proces en de medewerkers
 beleidsvormende bovenschoolse taken op het gebied van personeel,
organisatie, automatisering en PR;
 begeleiding van langdurig zieken en coaching van medewerkers en docenten
die voor kortere of langere periode begeleiding nodig hadden;
 werving en aanstelling van personeel (ook op stichtingsniveau);
 een dagelijks terugkerend arsenaal aan kwesties, problemen en vraagstukken
 aansturing van de roosterkamer en spin-in-het-web van formatie en werving
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1988 – 1999

Hogeschool van Utrecht, Faculteit Economie en Management
1998 – 1999 Projectleider/coördinator van het deeltijdonderwijs faculteitsbreed en
bedrijfsacademies nieuwe stijl
1994 – 1998 Propedeuse coördinator afdeling Bedrijfseconomie/Accountancy
1988 – 1994 Docent Engels
Relevante taken:
 lesgeven en ontwikkeling lesmateriaal
 begeleiding studenten bij studie en praktijkstages
 sectie- en vakgroepvoorzitterschap (Engels en communicatie)
 leiding geven aan organisatie en medewerkers betrokken bij het onderwijs aan
eerstejaars studenten
 opzetten deeltijdonderwijs nieuwe stijl (afdelingsoverstijgend) en
contractonderwijs

1986 – 1988

Docent Engels aan de Christelijke M.E.A.O. Pompenburg te Rotterdam

Opleiding
2016-heden Psychosociale basiskennis. Con Amore (www.conamore.nl).
2016-heden Traumaheling (lichaamsgerichte therapie). Aumm Instituut (zie hieronder)
2012-2015 4-jarige opleiding TA Psychotherapie, TA academie. (http://www.taacademie.nl/opleiding-psychotherapie.html)
2013
Workshop Linkedin. Opleider: Aaltje Vincent
2012-2013 Growing in Love Together. Opleiding tot relatiecounselor aan het Aumm Instituut in
Usquert, Groningen (http://www.aumm.nl).
2009-2012 3-jarige opleiding Transactionele Analyse, TA-Academie (http://www.taacademie.nl/drie-jarige-opleiding.html)
2010
Transactionele interventies. Opleider: Hans Peter King.
2008-2009 4-daagse Verdieping Transactionele Analyse. Irene Op ’t Rood.
2008
Certificering PiCompany, web-based loopbaaninstrumenten Reflector Big Five
Personality, Reflector 360 en de onderwijsvarianten Rondvraag Big Five Personality en
360, Connector (een intelligentieonderzoek) en Career Scan (een algeheel
persoonlijkheids-, competentie- en loopbaanwaardenonderzoek)
2008
Certificering LDC Ltrjct en FIT, web-based loopbaaninstrumenten
Najaar 2007 Tweedaagse Essentie Coaching bij Studio Mattias. Opleider: Alien Verhoef
Lente 2007 Opleiding Job Marketing bij People’s Business (Hilversum). Opleider: Aaltje Vincent
2006
Academie voor Leven en Werk, De Waard Consult (Weesp): Post-HBO opleiding
tot loopbaanadviseur, coach en trainer. Opleider: Eva de Waard
1986 – 2005 Diverse cursussen en opleidingen op management gebied gericht op het leiding geven
aan professionals. Veel kortere cursussen en trainingen op allerlei terreinen
1979 – 1986 Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, afstudeerrichting tweede
taalverwerving
1973 – 1979 Atheneum A
Vrije tijd
Lezen, wandelen en tennissen zijn mijn hulpbronnen.
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