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Curriculum Vitae      

  

 

Personalia 
 

Naam: C.Vlinder, Cecilia   

Adres:  Bouwmessterstraat 19 

Postcode: 1234 HJ  

Woonplaats:  Ossen  

Geboortedatum: 24 april 1959 

Nationaliteit:  Nederlandse 

Telefoon:  021-4321432 

Mobiel: 06-12345678 

E-mail: c.vlinnder@planet.nl 

 

 

Profiel 
 
Mensen perspectief bieden op werk. De positieve invloed die dat heeft. Zien dat ze  

een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Betaald of onbetaald. Energiek en 

vol zelfvertrouwen. Mijn aanpak is klant- en resultaatgericht. Betrokken, stimulerend 

en sturend waar nodig.   

 

 
Werkervaring 

    
 
2009 - heden UWV WERKbedrijf Regio West, Diemen 

 Werkcoach WIA  

  

 Werkzoekenden perspectief bieden en op weg helpen naar 

participatie op de arbeidsmarkt is de rode draad in mijn 

eigen loopbaan. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat 

deelname aan de maatschappij in betaalde en onbetaalde 

functies voor de meeste mensen een positieve impact heeft. 

In deze specifieke functie als werkcoach WIA richt ik mij 

met name op het begeleiden en coachen van mensen die 

minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Daarbij kijk ik naar 

belastbaarheid van het individu en de specifieke belasting in 

mogelijke banen. 

 

2002 - 2009 Centrum Werk en Inkomen, Goes 

 Medewerker Werk en Inkomen/Ketenintermediair 

  

 Ook hier begeleidde en coachte ik werkzoekenden en 

uitkeringsgerechtigden richting de arbeidsmarkt. Daarnaast 

was ik van mei 2007 tot en met december 2009 

ketenintermediair bij de gemeente Goes. Taken in die rol 

waren onder andere: contacten leggen en onderhouden met 

werkgevers, optreden als poortwachter wat betreft de WWB 

en adviseren over in te kopen scholingstrajecten  
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1978 - 2002 Arbeidsvoorziening Zeeland, Goes 

 Bemiddelaar 

  

 Het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden vormde 

hier de kern van mijn takenpakket. 

 

Opleiding 
  

 

MBO Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid, diploma behaald 

in 1983 

MAVO Diploma behaald in 1972 

 

 

Aanvullende opleidingen en cursussen 
 

  Trainingen WIA, in de periode 2012-2013: 

 Wia-claim 

 Methodisch Re-integreren 

 Belasting en Belastbaarheid 

 Heft in Eigen Hand 

  NCOI, Gespreksvaardigheid bij Re-integratie, gevolgd in 

2010 

  Binnen CWI en UWV WERKbedrijf: diverse cursussen in de 

periode 2002-2010 

 

Talen 
 

Nederlands: mondeling: goed schriftelijk: goed 

Engels: mondeling: redelijk schriftelijk: redelijk 

Duits: mondeling: redelijk schriftelijk: redelijk 

 

 

Competenties 

  Analytisch sterk 

  Goed in organiseren 

  Handhaven en sturen op resultaat 

  Klantgericht coachen 

  Ondernemend en flexibel 

  Zelfstandige teamspeler 

  

Overig 
 

  Zing, lees en bezoek graag het theater. 

  Organiseer jaarlijks op Koninginnedag in Goes allerlei 

kinderactiviteiten. 

  Rijbewijs BE. 




