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Kort profiel  
‘Ik ben enthousiast, heb een sterke, professionele gedrevenheid en een vlotte babbel. 
Verbanden leggen, verdiepen, vakkennis delen en plezier hebben met de mensen om mij 
heen; daar vaar ik bij. Kennis vergroten maar vooral inzetten om anderen te laten groeien is 
mijn persoonlijke missie. Een lampje  staat symbool voor mij.  Voor het zoeken naar begrip; bij 
mezelf in mijn kennis over het sociale doen en denken van mensen. Bij anderen als ik als 
feedbackspecialist kan bijdragen aan hun zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling in het 
trainersvak, bijvoorbeeld in organisaties. Ik ben van mening dat je, net als het licht zich 
verspreidt, je eigen talenten en kwaliteiten moet inzetten om anderen ermee te helpen.’  
Foto klein  

 

 

 Naam Annika van den Hoek 
 mobiel 06 – 45 86 54 31 
 E-mail info@psydos.nl  
   

  

 

  Activiteiten  
 2015 - heden  Feedbackspecialist Psydos voor de Gemeente Almere 

Samen met mijn collega Peter Gerritsen begeleid ik 13 interne trainers van de Gemeente Almere 
in hun in company managementleergang: van vakmanschap naar meesterschap. We zijn 
begonnen met een train-de-trainer sessie en daarna overgegaan in individuele 
trainersfeedbacktrajecten. Door middel van observatie, feedbackrapportage en 
feedbackcoachgesprekken helpen wij de interne trainers bij hun didactische ontwikkeling. 

 
 2015 - heden  Organisatieadviseur/projectmanager Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

  Samen met een senioradviseur werk ik freelance aan het uitdenken, ontwikkelen en 
implementeren van een Kenniscentrum Omgevingskunde. In mijn rol als Junior Adviseur stuur ik 
een projectteam aan, ontwikkel documentatie en breng advies uit richting directie.   

 
 2014 - 2015  Feedbackspecialist Psydos voor BPF-Advies & Opleidingen 

Voor zelfstandig ondernemer Wim Selfhout van BPF- Advies & Opleidingen heeft Psydos in 2014 
en 2015 diverse rondes Trainersfeedback georganiseerd. Wim, een trainer die door uitvoerige 
kennis en kunde in zijn vakgebied voor de groep is gaan staan, heeft Psydos gebruikt om in een 
maatwerktraject het HOE van zijn trainingen te verkennen en verbeteren.  

 

 2014 - 2015  Feedbackspecialist Psydos voor de Gemeente Zwolle 

  Voor de gemeente Zwolle heeft Psydos in deze periode diverse feedbackdiensten verricht, 
waaronder: observatie en feedbackuitwisseling met een interne trainer en 
outplacementondersteuning voor medewerkers.  

 
 2013 - 2014  Verandermanagement Analist Gemeente Zwolle 

  In deze HR-onderzoeksfunctie richtte ik mij op het onderzoeken, kwantitatief en kwalitatief 
meten, evalueren en verslaan van de effecten van twee interventies op individueel en 
teamniveau, binnen een gemeentelijk verandertraject (De Nieuwe Ambtenaar). Ik bracht 
advies uit naar HR managers, observeerde en evalueerde workshops en trainingen. 

 

Curriculum Vitae / portfolio 
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 2010 - 2011  Junior Trainer Universiteit Utrecht 
  Tijdens deze stage ben ik betrokken geweest bij de vormgeving van twee academische 

cursussen voor studenten, namelijk Coaching Psychologie en Basisvaardigheden 
Communicatie. Ter voorbereiding op het begeleiden van studenten en het onderwijzen van 
deze cursussen heb ik een intensieve training gevolgd, zowel technisch met betrekking tot het 
draaiboek, als persoonlijk met betrekking tot mijn vaardigheden als trainer. In supervisie en 
intervisie is gericht op uitgebreide zelfreflectie en ontwikkeling.   

 
 
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
 2012 - heden  Studentcoach Deltion College Zwolle 

In coachtrajecten werk ik als psycholoog-coach aan de begeleiding van studenten.  
Kenmerken: cliëntgericht, gezamenlijkheid, toegankelijkheid, psychologische gefundeerdheid. 
Expertise: planning, uitstelgedrag/motivatie en zelfbeeld.  

 2014 - heden Procesbegeleider/Notulist Commissie Gereformeerde Kerk Nieuwleusen 
Deze commissie, waarin ik de rollen van procesbegeleider en notulist vervul in vergaderingen,  
organiseert samen diensten met een divers, bijzonder karakter.  
 

  
 Hobby Reizen 
   In 2011/2012 ben ik 3 maanden in Zuid-Amerika (Chili & Argentinië) geweest backpacken. 

Sindsdien heb ik het reisvirus opgedaan.  Het liefst ben ik dan ook bezig met het plannen van 
een nieuwe reis. Met name landen met mooie natuur waar je prachtig kan wandelen hebben 
mijn voorkeur.  
 
Mode 

  Ik ben meer dan 10 jaar werkzaam geweest in de kledingverkoop. Hier heb ik een sterke 
interesse voor mode aan over gehouden. Ik houd van kleding, vooral van anderen aankleden 
in een mooie nieuwe look.  Verkoop, het klantcontact in de winkel, is mijn tweede natuur en ik 
ga dan ook graag op pad met familie en vrienden om hun te helpen bij kledingaanschaf.  
 
 
 
 
   
 

 
 


