CURRICULUM VITAE
José Hogenkamp - Nieuwenhuis
NAW
Opleidingen
HBO P&O (Bestuursacademie)
Voortgezet Management (ISBW)
Communicatie bij organisatieveranderingen (GITP)
Professioneel adviseren (BMC)
Persoonlijke kracht (de Baak)
Loopbaan coach (Pharos Advies)

Kastanjestraat 2
7131 BP Lichtenvoorde
0544-375138
06-10878926
Geboortedatum: 25-03-1960

Online contact

info@josehogenkamp.nl
www.josehogenkamp.nl

KVK
Workshops o.a.
Leon de Caluwé
Ben Tiggelaar

Werkervaring
2010-heden
Zelfstandig loopbaanadviseur
Zelfstandig (loopbaan)adviseur voor diverse opdrachtgevers
en particulieren.
2005-2010
Parttime zelfstandig adviseur
Parttime zelfstandig (loopbaan)adviseur, naast dienstverband.

09189329

Competenties

Enthousiast
Empathie
Integer
Organisatie sensitief
Concreet
Daadkrachtig

Referentie

Ik kan José Hogenkamp niet alleen
als deskundige maar zeker ook als
mens van harte aanbevelen.
José weet als geen ander bij
iedereen op een prettige manier de
juiste snaar te raken. José is oprecht,
integer, sociaal, analytisch sterk en
kan goed verbinden.
Medewerkers worden zich bewust
van zijn/haar kunnen, in hun kracht
gezet en vooral ook in beweging
gebracht. José levert met haar inzet
een grote toegevoegde waarde aan
de organisatie en haar medewerkers.
Claudia Beumer
Manager Welbions

Referentie opdrachtgever

Jose heeft voor ons twee keer een
training van 2 dagdelen gegeven
voor het project Eigen Kracht
Deventer Vrouwen. De trainingen
hadden als thema: ‘wie ben ik en
wat kan ik?”. De deelneemsters
waren erg enthousiast over de
trainingen. Jose heeft oog voor
ieders verhaal en de fase waarin de
vrouwen verkeren. De theorie was
helder en passend bij de doelgroep.
Daarnaast maakte ze gebruik van
praktische oefeningen en leerzame
werkvormen.
Toen ik vertelde dat de
deelneemsters na de training
gekoppeld worden aan een
vrijwillige coach, heeft ze zich
meteen aangemeld als vrijwilliger.
Dit laat, mijns inziens, zien dat zij
ook echte empathie voelt voor de
mens achter haar klanten. Deze
persoonlijke en maatschappelijke
betrokkenheid siert haar bovenop
haar professionaliteit.
Heske Bezem
Vrijwilligers Centrale Deventer

Referentie

José, ik verwijs graag medewerkers
naar jou door die iets willen met
hun loopbaan. Jij helpt mensen
op weg, houdt hen een spiegel
voor en laat hen ervaren dat de
wereld groter is dan alleen die
ene baan of werkgever. Je gaat
confrontatie niet uit de weg, maar
je doet dat met respect en het juiste
inlevingsvermogen en tact. Na jouw
interventie kunnen mensen weer
verder met de opgedane ervaring
en kennis. Ik wens je veel succes.
Henny Luggenhorst
Hoofd stafafdeling
Personeel en Organisatie
Gemeente Oost Gelre
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2005-2010
Gemeente Oude IJsselstreek
Parttime dienstverband
• 	Begeleiding (coachen en leidinggeven) management en teamleiders bij
verandertrajecten;
• Opstarten mobiliteitsbureau Gemeenten Achterhoek.;
• Ontwikkeling en begeleiding cultuurtraject.
2003-2005
TMOP/BMC
Allround HRM-adviseur, als gedetacheerde werkzaam geweest bij diverse
gemeenten in Nederland.
1999-2003
Gemeente Duiven
P&O adviseur en wnd. afdelingshoofd.
• Sparringpartner voor bestuur en management.
• Adviseur en begeleider HRM-processen.
• Bijdrage leveren aan ontwikkeling P&O-beleid.
• Adviseren over en uitwerken van P&O-beleid en instrumenten.
O.a. beloning, beoordeling, functiewaardering, werving en selectie,
training en opleiding, diverse regelingen rechtspositie CAR-UWO.
1997-1999
Regio Achterhoek
P&O adviseur
1993-1997
Gemeente Hengelo GLD.
Personeelsfunctionaris
1980-1993
Gemeente Lichtenvoorde
Personeelsfunctionaris

