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Kitty C.Ph. van der Stoep 
Trainer / Loopbaancoach / Beweegcoach  
Debussyhof 19,  
2215 SM Voorhout 
Mobielnr.: 0610272170,  
kitty@vrouwinbeeld.nu 
k.vanderstoep@humantalentconsultants.nl 

 

Power to you! 

 

Ik breng mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk. Mensen een stap(je) verder 

helpen daar word ik blij van. 

 
spontaan, puur, betrokken, vrolijk, positief ingesteld, competitief, gedreven, speels en serieus 
  

Relevante werkervaring 
 • Trainer/coach Loopbaanontwikkeling 

• Portret Fotografe (buiten)  

• Samen buiten bewegen  
   
 Huidige werkzaamheden  
01-10-2012-
heden 
 
 
 
 
 
01-07-2014-
heden 
 

Human Talent Consultants: Trainer / coach 

• Loopbaanoriëntatietraining: een training over bewustwording “hoe sta ik in mijn 
werk dan wel leven” en over het concreet maken van stappen op loopbaangebied 

• Geven van “Proeverijen” op gebied van loopbaanoriëntatie 
Opdrachtgevers: o.a. A&O Fonds, Gemeenten, Waterschappen 
 
Vrouw In Beeld: Fotografe 
Als Loopbaanadviseur heb ik gemerkt dat mensen het lastig dan wel spannend vinden om 
zichzelf te presenteren bij netwerk- en sollicitatiegesprek. Ik help mensen hierbij door te 
coachen op hun positief zelfbeeld d.m.v. een fotoshoot, De Fotoboost! Met als resultaat 
een bruikbare portretfoto! 

 

 

01-01-2018 -
heden 
 

Fit met Kit, Samen (Buiten) Bewegen: Gymjuf 
In kleine groepjes samen sporten, waarbij ruimte is voor zowel het sociale aspect als voor 
individuele aandacht.   
Opdrachtgevers: Welzijnsorganisaties Scheveningen, Den Haag, Rijnsburg, Katwijk 

 

 

   
 Werkzaamheden Rijksoverheid  
01-03-2011- 
01-01-2012 
en 
01-08-2013- 
01-08-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2014 

Ministerie van IenM: Trajectbegeleidster en Accountmanager 
Doel: arbeidsmarktrijp maken van de kandidaat, medewerker in beweging krijgen.  

• Begeleiding mobiliteitstrajecten 

• Vrijwillige en niet-vrijwillige mobiliteit 

• Begeleiding bij netwerken en solliciteren 

• Coördinator mobiliteitsproject “Perspectief” voor de beleidskernen 

• Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten 
 

Ministerie van IenM: Accountmanager 
Doel: behalen van de taakstelling (het verminderen van het aantal ambtenaren) 

• Contactpersoon van 6 afdelingen 

• Samenwerking met P&O adviseurs 

• Informeren en meedenken met managers  

• Informeren en adviseren over mobiliteit  
 

Rijksbreed: Facilitator 
Facilitator bij de “Tigers”: Groep van ambtenaren (Rijksbreed) die naast hun werk ook 
faciliteeropdrachten uitvoeren veelal op een creatieve en interactieve manier 

 

01-01-2012- 
01-08-2013 
 
 
 

Detachering bij Ministerie van SZW: Adviseur loopbaanontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid  
Doel: Loopbaanontwikkeling op de kaart te zetten  
Resultaat:  
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01-01-2008- 
01-01-2011 
 
 
 
 
 
 
01-10-2005 
01-01-2007 

• meer gemotiveerde medewerkers,  

• regie in eigen handen nemen,  

• dialoog tussen leidinggevende en medewerker over (loopbaan) ontwikkeling 
Acties: 

• In samenwerking met een grafisch ontwerpster een promotie filmpje gemaakt.  

• Organiseren en ook begeleiden van workshops 

• Projectleider “werk-aan-je-werk” dag, loopbaandag voor alle SZW medewerkers 
(ca. 1800)  

 
Ministerie van SZW: Trajectbegeleider van loopbaan/mobiliteitstrajecten, waarbij de 
nadruk lag op loopbaanontwikkeling 
 
Ministerie van VROM, Talentontwikkeling: Loopbaancoach 
Doel: het vinden van de nieuwe stip op de horizon, inzichtelijk maken wat zijn de 
belangrijke factoren in het werk 

• Begeleiding bij Persoonlijke oriëntatie 

• Begeleiding bij Arbeidsmarkt oriëntatie 

• Begeleiding bij Arbeidsmarkt benadering 
 

Coachen van kandidaten in hun loopbaantraject voor de Opleiding tot loopbaan- en 
Mobiliteitsadviseur bij Adviesbureau Hoogendijk 

   
 Opleiding  
 • MBvO (gemeente Den Haag); 2019 / 2020 

• Sonnevelt; Post-HBO opleiding Beweegcoaching 2018/april 2019  

• Cerein; Bewegingsgericht begeleiden van ouderen (2017) 

• ICM Trainersopleiding (2015) 

• Art of Image, Valkenswaard: Stijladvies (2014) 

• Workflow, Den Haag: Personal Branding (2014)  

• Aaltje Vincent: Training gebruik van LinkedIn voor netwerken en solliciteren 

• Aaltje Vincent: Training Netwerken (2011) 

• Adviesbureau Hoogendijk, Driebergen/Zeist: Post HBO Opleiding tot Loopbaan- 
en Mobiliteitsadviseur (2005/2006) Noloc erkend (2005/2006) 

• Fotogram, Academie voor Fotografie, Amsterdam: basisjaar Fotografie (2004) 

• Academie voor Fysiotherapie, Rotterdam: (1982-1986) 

• Nederlandsch Lyceum, Den Haag, Havo (1980) en 5 VWO (1981) 

 

   
 Aanvullende opleidingen  
 • Portretfotografie, Amsterdam (2015) 

• Volksuniversiteit, Teylingen: Fotografie de Verdieping (2014/2015) 

• De Eshoeve, Otterlo: Spiegelen met Paarden (2012) 

• Stebo, Genk, België: Training VUURwerkt!, De waarderende benadering 
toegepast 

• Cubiks, Utrecht: Papi vragenlijst (2008), Persoonlijke profiel analyses rollen en 
behoeften 

• LENSCLUB, Marilène Dubois, Den Haag: Fotografie (2003 – 2010) 

 

   
 Hobbies  
 Natuur m.n. dieren, Squash, Tennis, Hardlopen, Skiën 

 
 

 


