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Kamer van Koophandel:
VOS coaching & co-creatie
KvK nummer: 62204076
Website: joeridevos.nl
Eigenheid, persoonlijk leiderschap en creativiteit staan centraal in mijn manier van
coachen en trainen. Op basis van deze hoofdthema’s begeleid ik zelfstandig
professionals, werknemers en organisaties bij het versterken van hun ondernemerschap,
het vormgeven van hun loopbaan, beleid en identiteit.
Ik heb een brede werkervaring opgebouwd binnen de creatieve industrie als
loopbaancoach, trainer en als projectleider. Mijn aanpak kenmerkt zich door een grote
voorliefde voor de innovatieve kracht van creatieve processen. Zowel binnen als buiten
de creatieve sector blijkt dit steeds weer een sterk middel tot verandering te zijn.
Ik ben pragmatisch en gericht op effectiviteit, maar weet uit eigen ervaring hoe zeer elke
beroepspraktijk ook een grote persoonlijke gedrevenheid kent. Persoonlijke ambities,
kwaliteiten, zichtbare en onzichtbare gedragspatronen krijgen een grote rol toebedeeld
in mijn manier van werken en begeleiden.
Mijn manier van coachen is persoonlijk, direct en met ruimte voor humor en
relativering. Professionele ontwikkeling koppel ik aan persoonlijke ontwikkeling, en
andersom. Dat maakt dat een coachtraject niet alleen resultaat heeft op de korte
termijn t.b.v. de beoogde doelen, maar juist ook voor de langere termijn een basis
biedt voor meer effectiviteit en zingeving in je leven.

Opleidingen
De Maskermaker
Vervolg-opleiding: karakterstructuren en begeleiding.
Phoenix Opleidingen Utrecht (voorjaar 2017)
Certificaat behaald
Systemisch Werk
Vervolg-opleiding: familie-opstellingen, organisatie-opstellingen, lichaamswerk.
Phoenix Opleidingen Utrecht (voorjaar 2010)
Certificaat behaald
Professionele Communicatie
NLP Practitioner , Trans Actionele Analyse, Systemisch Werken
Phoenix Opleidingen Utrecht (september 2006-juni 2009/3-jarige opleiding)
Diploma NLP Practitioner
Certificaat behaald

Theater-, Film- en Televisiewetenschap
Universiteit Utrecht (1987-1994)
Specialisatie: Film- en Televisiewetenschap
Profiel: dramaturgie
Diploma: 1 november 1994.
Psychologie
Katholieke Universiteit Nijmegen (1986-1987)
VWO
Mencia de Mendoza Lyceum te Breda (1980-1986)
Diploma: juni 1986.

Cursussen/workshops
* Workshop Businessmodeling (2010)
Business Model Inc.
* Workshop Systemisch Coachen (2009)
Buro Boutellier Zandvoort
* Workshop Persoonlijk Leiderschap
Phoenix Opleidingen Utrecht (2006)

Werkervaring
2018

Associate Coach en consultant voor QBiDD Organisatie Advies &
Management Coaching, Amsterdam (actief vanaf 1 april 2018).
(freelance)

2012 – heden

Freelancer/zzp: coach, adviseur & trainer.
Loopbaanbegeleiding, ondernemerschap, projectmanagement,
persoonlijke coaching.
Opdrachtgevers zijn o.a. Cultuur-Ondernemen Amsterdam, BKKC
Tilburg, Sociaal Fonds Podiumkunsten Amsterdam, IMK Arnhem,
Stadsschouwburg Amsterdam, Theater De Kampanje Den Helder,
diverse theaters en schouwburgen, cultureel ondernemers,
professionals creatieve industrie, particuliere cliënten.

2009 – 2012

Projectleider afdeling Advies, Training & Projecten
Stichting Cultuur-Ondernemen Amsterdam.
Coördineren en ontwikkelen van diverse begeleidingsprogramma’s
en projecten, budgetbewaking, aansturen coaches,
projectmedewerkers en ondersteunend personeel.

2008 - 2012

Coach, adviseur en trainer
Stichting Cultuur-Ondernemen, Amsterdam.
Individuele -en groepsbegeleiding van creatieve professionals en
culturele organisaties.

2001 – 2009

Algemeen directeur: zakelijke & artistieke leiding platform voor
mediakunst.
Stichting Lazy Marie, Utrecht.
Ontwikkelen beleid en jaarprogramma, fondsenwerving; coördinatie
en supervisie projecten (workshops, exposities, filmavonden,
manifestaties, opdrachten); aansturen vast personeel, freelancers
en vrijwilligers; adviseur kunstenaars, coördinatie financiële zaken,
coördinatie publiciteit.

2000 – 2009

Freelancer: Advisering & coaching diverse kunstenaars,
audiovisuele projecten, culturele en creatieve organisaties. O.a als
extern adviseur voor Cultuur-Ondernemen (Amsterdam), coach
Nederlands Pop Academie (Utrecht), adviseur Beeldcultuur LUX
(Nijmegen), programmeur film- en videoprogramma Global Attic
Festival (Rotterdam).

1995 – 2009

Producent en projectleider diverse audiovisuele producties,
installaties, exposities en manifestaties. O.a. voor het Nederlands
Film Festival, Centraal Museum Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht,
Philips, Hoog Catharijne, Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht en
diverse individuele kunstenaars.

1995 – 2001

Medeoprichter en directielid Stichting Lazy Marie.
Functie: coördinator en producent Audiovisuele Projecten

Overige
Goede beheersing van Word, Excel, Photoshop.
Talen:
Nederlands: goed in schrift en spraak
Engels: goed in schrift en spraak
Duits: redelijk in schrift en spraak
Interesses:
Film, theater, beeldende kunst, design, muziek.
Technologische innovaties
Kamperen, reizen, buitenleven.
Klussen & bouwen.

