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CURRICULUM VITAE 
 
Naam Ada Twisk 
Adres Jacob van Lennepkade 78F 
Woonplaats 1053 MP Amsterdam 
E-mail adres a.twisk@humantalentconsultants.nl 
Geboortedatum 4-4-1957 
Telefoon 06-10478604  
 
Profiel 

Werkervaring 
Januari 2015 – heden  
Twisk & Coach (zzp)                                                                                             twisk1957@gmail.com 
Trainer/coach persoonlijke en professionele ontwikkeling (drijfverencoach) 
Geven van loopbaantrainingen en coaching/ontwikkeltrajecten bij o.a. de SWITCH gemeenten, 
Ronde Vhenen, de Stichtse Vecht, Almere en Tilburg, ontwikkeltraject bij de gemeente Zaanstad voor 
de buitendienst en bij Bergen Bewind. Specialiteit: loopbaantrainingen voor de buitendienst en 
trajecten als drijfverencoach (zie: www.vcirkelacademie.nl, coaches, Ada Twisk en linked in profiel) 
 
Oktober 2001 – heden  
Senior P&O-adviseur, loopbaantrainer/coach, gemeente Amsterdam 
Beleidsadviseur P&O tot  1 januari 2003 
• Managementadvisering en –coaching tbv diverse onderdelen, momenteel Afval & Grondstoffen 
• Loopbaantraining & coaching (v.a. 2013, ca 4 per jaar); Trainingen Succesvol Functioneren 
• Diverse projecten w.o. strategische personeelsplanning / ontwikkelplan Afvalinzameling; coördinatie 

stages en leerwerkbanen; projectleiding herplaatsing boventalligen en arbeidsongeschikten 
• Advisering en coördinatie diverse reorganisaties en doorontwikkelingstrajecten; 
• Beleidsadvisering tot 1-1-2003, onder andere project Arbeidsvoorwaarden op maat 
 
 1999 – 2001 
Gemeente Rotterdam, beleidsadviseur P&O, hoofd P&O Gemeentebibliotheek 
• Beleidsadviseur concernafdeling P&O vanaf 1 januari 2001, o.a. interne procesbegeleiding Banen- en 

Talentenmarkt ‘Talent Event’ (diversiteit) en (mede)opzet en uitvoering Traineeproject 
• Hoofd P&O tot 1-1-2001, aansturing P&O-adviseur en 2 medewerkers, p&o-beleid, begeleiding 

reorganisatie en interne procesbegeleiding van Banen- en Talentenmarkt ‘Talent Event’ (diversiteit) 
 
1998 – 1999 
Managementadviseur P&O, Provincie Noord-Holland, bureau P&O Advies en Beheer, Haarlem 
• Managementadvisering voor sectoren ICT, Milieubeheer en Onderzoek en coördinatie P&O-team 
• Projecten: werving/behoud ICT-medewerkers, professionalisering handhavers (curatief --> preventief)  
 
1995 – 1998 
Beleidsadviseur P&O, Gemeente Schiedam  
• Beleidsadvisering en -coördinatie voor de duur van de reorganisatie 
• Aantal projecten w.o. advisering nieuwe sector Economische Zaken over organisatie-structuur en 

plaatsing/selectietraject; loopbaanbeleid en –centrum ontwikkelen, en loopbaanbegeleiding 
 
1992 – 1995 
Coördinator, Stichting Kwaliteit van de Arbeid voor de Vleeswarenindustrie (SKA), Haarlem 
• Opbouwen van deze nieuwe stichting, in samenwerking met de bestuursleden (d.i. sociale partners) 
• Doel is kwaliteit van de arbeid in bedrijven te optimaliseren, dwz arbo, opleiding, werkgelegenheid.  

• Ervaren coach en trainer m.b.t. vergroten professionele effectiviteit, (loopbaan)ontwikkeling 
• Gericht op samenwerking en verbinding 
• Gevoel voor humor en kritisch constructief 
• Ervaren tactisch/strategisch P&O-adviseur en project/procesbegeleider 
• Analytisch, hands-on, resultaatgericht en ondernemend 
• Referenten: op aanvraag 
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• CAO-beleid (mede) ontwikkelen en uitwerken, advisering bedrijven en relatiebeheer intermediaire 
instellingen en opleidingen, specifieke adviestrajecten en advies over herstructurering SKA 
 

 1990-1992 
Medewerker Arbeidsmarktbeleid, Productschap Vee en Vlees (PVV), Rijswijk 
• Positieve actieproject voor productiemedewerksters in vleeswarenbedrijven en slachterijen. 
• Kwantitatief en kwalitatief onderzoek, resulterend in handleiding positieve actie voor vleessector 
 
1989 – 1990 
Onderzoek- en projectmedewerker, Instituut voor Planning van Arbeid in de Toekomst (IPARTO) 
• Beleidsondersteunende onderzoeken en inhoudelijke organisatie symposia op het gebied van 

arbeidsmarkt, werkgelegenheid en economische bedrijvigheid 
 
1974 – 1988 
Administratieve en secretariële functies bij overheid en in bedrijfsleven 
 
 
Reguliere opleidingen (diploma’s) 
2017 
1994 

Post HBO, geregistreerd drijfverencoach, V-cirkel academie te Hilversum 
VO Personeelsmanagement en Organisatie-Ontwikkeling (Hogeschool van Amsterdam) 
Eindprodukt: Probleemanalyse, plan van aanpak en opleidingstraject over Integrale 
Kwaliteitszorg bij een vleeswarenbedrijf. Het opleidingstraject is uitgevoerd. 

1989 Bestuurskunde, doctoraal (drs), bijvakken: economie en sociaal recht, UvA 
1983 Andragogie, kandidaats, UvA 
1979 VWO, Cornelis Drebbel College te Alkmaar (avondonderwijs) 
1973 Mavo-4, Henricus Mavo te Castricum 
 
 
Leergang/trainingen (getuigschriften) 
2017-heden 
2013 

Jaarlijkse Masterclasses drijfverencoaching tbv registratie 
Leergang ‘Jij coach’, De Werkmaatschappij (Intercoaching), Binnenlandse Zaken 

2012/2013 
2012 (april) 
2012 (mei) 
2009 

Training ‘When Belbin meets Leary’, teamrollen 
Omgaan met groepsdynamica, SIOO 
Train de Trainer ‘Baas in eigen loopbaan’ en Training A&O-ontwikkelscan  
Gecertificeerd V-Cirkel Coach (Coaching o.b.v. Drijfveren), Pagano en Schouten 
 

2011 Training projectmatig werken (in company), HTC Consultants 
2007 CIEP training over persoonlijk werksysteem (in company), Impulsus 
1998/1999 Interne Leergang Professionalisering P&O (Provincie Noord-Holland) 
1998 Leergang Integraal Management/Bedrijfsplanning (Bestuursacademie Nederland) 
1991 Training Rapporteren en Presenteren (NIOW) 
 
 
Maatschappelijke activiteiten 
2016 – 2020 Bestuurslid VVE Jacob van Lennepkade e.o. (100 woningen gemengd) 
1998 – 2004 Bestuurslid Emancipatie Adviesraad Amsterdam 
1992 – 1995 Voorzitter en mede oprichter VrouwenNetwerkVlees  
1988 – 1993 Bestuurslid Associatie voor Herverdeling Betaalde en Onbetaalde Arbeid (Associatie) 
  
Inhoudelijke organisatie van symposia en diverse publicaties w.o. 
• “Positive Action for Women in the meat sector”, from personnel action to integrated personnel policy 

Lezing/publicatie tijdens: The 1st International Workshop “Women meet women in meat” (European 
Consortium for Continuing Education in Advanced Meat Science and Technology), 1996 

• ‘Het bedrijfsleven nader ingekleurd; dreigend tekort aan werknemers; probleem of uitdaging!’ 
(IPARTO), i.o.v. de gemeente Amsterdam, Bureau Minderhedenbeleid, 1990 (incl. publicatie) 

 


