
 

 

Resumé Josien Dekker 
 

 

 

Motto 

“Kom tot bloei, je bent het waard” 

 

Doelstelling 

Met OKE Training en Advies wil ik mijn brede interesse en ervaring, in het HR vak en communicatie 

vaardigheden, overdragen aan anderen.  

 

Eigenschappen 

Ik ben enthousiast, energiek, gedreven, leergierig, initiatiefrijk en heb een no-nonsense mentaliteit. 

Verder ben ik communicatief vaardig, kan ik goed plannen en organiseren en werk ik vanuit hoofd, 

hart en handen. 

 

Samenvattend ligt mijn kracht in mijn enthousiasme en in mijn doelgerichtheid. Op een 

gestructureerde wijze weet ik samen met de klant stap voor stap het gestelde doel te bereiken. Naast 

een praktische aanpak met veel ervaringsgerichte tips, weet ik ook de nodige diepgang in het traject 

aan te brengen. Door mijn coachingstechnieken weet ik ander concreet gedrag te realiseren door in te 

steken op verandering van gedachten en/of gevoel. Deze combinatie van praktisch en diepgaand, is 

mijn kracht.  

 

Relevante werkervaring 

Werkervaring HR adviseur: 

Ik ben mijn loopbaan begonnen als intercedent, waar ik commercieel heb leren werken. 

Voordat ik echt mijn HR-carrière begon, heb ik nog een jaar als leidinggevende, van receptionistes 

van een beveiligingsbedrijf, gewerkt. Een uitdagende job,waar ik  hard en efficiënt heb leren werken 

en leidinggeven. 

In 2000 ben ik overgestapt naar een HR advies functie binnen de gemeente Leiden. De eerste 2,5 jaar 

heb ik gewerkt voor de sociale werkvoorziening. Hier is mijn mensenkennis getest en verbeterd. De 

laatste 2,5 jaar heb ik voor de ambtenaren gewerkt, waardoor mijn basis is gelegd voor het 

ambtenarenrecht. 

In die periode heb ik alle facetten van het HR vak langs zien komen en ben ik een allround P&O-er 

geworden. 

Omdat ik me wilde verbreden en ook graag bij commerciële en internationale organisaties wilde 

werken, heb ik besloten om als interim HR professional via Yacht te gaan werken. 

In de 4 jaar dat ik hier gewerkt heb, zijn deze wensen vervuld. 

Ik heb zowel HR adviseurs vervangen, als verschillende projecten geleid (talentmanagement, 

invoeren werving en selectie systeem enz.). 

Om mijn Engels te verbeteren, heb ik in 2008 een sabbatical genomen om naar de Bahamas te 

vertrekken, waar ik een (Engelstalige) yoga docentenopleiding ben gaan doen. Hierdoor heb ik mijn 

Engels op peil gebracht en ben ik nu gecertificeerd yoga docent. Hierna kreeg ik een opdracht bij het 

internationale hoofdkantoor van TNT in Hoofddorp. 

 

Halverwege 2009 groeide de behoefte om een eigen bedrijf te starten en om mijn HR kennis met 

studenten te delen. Tijdens mijn studie werd ik zelf het meest geïnspireerd door  docenten uit het 

bedrijfsleven. Ik koos bewust om als docent te gaan werken in het hoger onderwijs (Personeel en 

Arbeid) en om met mijn voeten in de klei te blijven staan via mijn eigen bedrijf OKE Training en 

Advies. 
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Als HR adviseur wil ik mezelf beschrijven als een enthousiaste, hardwerkende HR professional in 

de breedste zin van het woord. Ik heb meer dan 10 jaar allround ervaring in het HR vak, waarvan de 

laatste 4,5 jaar als interim professional. Ik ben gewend om resultaatgericht te werken in zowel profit 
als non-profit organisaties. 

 

Werkervaring als trainer:  

In mijn werk als docent/trainer aan de Haagse Hogeschool, academie voor Management en Human 

Resource, opleiding Personeels en Arbeid, geef ik regelmatig trainingen. Deze zijn m.n. gericht op 

mondelinge communicatie. Te denken valt aan training presenteren, professionele tweegesprekken 

en basis gespreksvaardigheden . 

 

Vanuit OKE Training en Advies heb ik voor het Cruise Hotel Rotterdam een training werving en 

selectie ontworpen en uitgevoerd. Voor Meander (ziekenhuis) heb ik een training klantbenadering en 

communicatie verzorgd. 

 

Daarbij begeleid ik workshops en teambuildingsessies. Voor International Business and Management 

Studies heb ik een accreditatieworkshop verzorgd. 

 

De meeste trainingen/workshops geef ik samen met een partner. Voor elke training bekijk ik welke 

professional het meeste geschikt is om met mij samen te werken. 

 

Werkervaring als coach: 

Sinds 2009 begeleid ik coachtrajecten. In mijn coachingstrajecten werk ik met hoofd, hart en handen. 

Dit betekent dat ik zowel op begripsniveau (kennis en inzicht), gevoelsniveau als praktisch niveau aan 

het coachen ben. Het coachingsvraagstuk kan zowel werk als privé gerelateerd zijn. 

Tevens help ik mensen bij arbeidsmarktbenadering, zoals begeleiding bij het solliciteren en 

presenteren. Ook ben ik geaccrediteerd voor online coaching via mycoachconnect. 

 

Opleiding 

Na mijn VWO, heb ik mijn HBO diploma Personeel en Arbeid behaald. Daarnaast ben ik opgeleid als 

transformationeel coach (instituut Orbis) en als gecertificeerd yoga docent. 

Daarnaast volgde ik verscheidene cursussen en workshops op het gebied van groepsdynamica, 

verandermanagement, intuïtieve ontwikkeling, meditatie en leiderschap. 

Voor mijn rol als docent ben ik tevens in het bezit van een onderwijsbevoegdheid. 

 

Vrije tijd 

In mijn vrije tijd roei ik graag. Daarnaast houd ik van koken, muziek en wandelen. 
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