CORNALIEN STOLKER

WERKERVARING

BUROPOST / BUSE ASSURANCE
1990-1997
Ik ben mijn carrière begonnen in de financial planning. Een
groeiend ambitieus adviesbureau waar ik kwam om marketing en
CSH@CORNALIENSTOLKER.NL

PR te doen, maar al gauw leidinggevende werd van de afdeling
financial planning. Ik zat in het MT, organiseerde grote direct
marketing acties en evenementen. Leerde het vak en oefende
dat uiteindelijk uit als gelieerd adviseur (1997-2002)

06-55158934
DE BAAK
2003-heden
Als zelfstandig trainer en coach werk ik sinds 2003 voor De Baak.
Ik begeleid het programma Leiderschap, Reflectie &
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM

Ontwikkeling voor leidinggevenden uit het publieke domein. Werk

/IN/CORNALIEN/

(nog steeds) als trainer voor deze doelgroep. Deed voor De Baak
ontwikkeling en uitvoering voor diverse grote MD trajecten in de

WWW.CORNALIENSTOLKER.NL

zorg.

(MOMENTEEL ONDER
CONSTRUCTIE)

WATERDRAGER
2003-2020
Sinds 2003 run ik een zelfstandige adviespraktijk van waaruit ik
werk als executive coach én waar ik organisaties begeleid in
leiderschaps-, team- en organisatie-ontwikkeling. Dat zijn soms
grote trajecten die een of meerdere jaren belopen, soms kleine
opdrachten. Vaak in samenwerking met collegaʼs.

Eerder werkte ik samen met Danielle Jaspers (Kunstzinnig
coach), PlanB (systemisch transitiemanagement) en Opleiding
EssentieCoaching.

Sinds 2016 organiseer ik tweemaal per jaar een professionele
retraite in Frankrijk met de collegaʼs van Engelen en partners.

VAARDIGHEDEN

Sinds 2016 werk ik als associate samen met FProfs, een

Ik kan bogen op zoʼn 20 jaar

alignment en Change. Hier werk ik voornamelijk voor grote

ervaring als coach en begeleider

klanten in de zorg en diverse gemeenten.

dynamisch adviesbureau op het gebied van Management-

van groepen managers en
leidinggevenden. Gedreven om
vooruitgang te boeken, breng ik
rust en vertrouwen om nieuwe
paden te bewandelen en
uitdagingen aan te gaan.

Daarnaast werk ik momenteel samen met Stichting Digitale
Overheid en Perron 2030.

OVER MIJ
Een enthousiaste en betrokken
coach. Harde werker. Moeder
van twee zoons (1997, 2000).
Weduwe. Nieuwsgierig en

OPLEIDING

VWO / DIPLOMA BEHAALD IN 1980
Han Fortmancollege Heerhugowaard
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Economie I en II, Wiskunde

geïnteresseerd. Optimist, op
zoek naar mogelijkheden. In mijn
vrije tijd roei, fiets en reis ik
graag.

UVA - NEERLANDISTIEK EN ALGEMENE
TAALWETENSCHAPPEN.
Doctoraal behaald in 1988
Afgestudeerd in feministische linguïstiek en conversatie-analyse
INSTITUUT VOOR FISCALE KENNISOVERDRACHT
1998-1999
NIBE Examen Financiële Planning
LANDMARK EDUCATION
1990-1999
Forum, Advanced Course, Team Management & Leadership
Course, Wisdom Course, SELP (projecten).
Training & coaching on the job.
MARGRIET VAN BENTEM
1998-2004
Training EKV (Extra Kommunicatieve Vaardigheden),
Stervensbegeleiding, Profesionaliseringsjaar.
RICKY HILDER ‒ COACHING & COUNSELING SKILLS
2004-2005
OPLEIDING ESSENTIECOACHING LENNE GIELES
2010-2011
GRADATIM
2010-2011
Medische Basiskennis HBO 5
SYSTEMISCH TRANSITIEMANAGEMENT ‒ PLANB
2012-2016
Kies voor de verandering de makkelijke weg
Teams in verandering

