
Human Talent Consultants 
Harteveltstraat 8 
2586 EL Scheveningen

info@humantalentconsultants.nl 
pascale@alohaproductions.nl 

Naam:  
Drs Pascale de Boer     

Woonplaats:  
Scheveningen (Z-H) 

Telefoon: 
+31 (0)6 42206737 

Opleiding: 
Bedrijfswetenschappen (afstudeerrichtingen 
Bedrijfskunde & HRM, Master in employabili-
ty) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 

Werkervaring: 
23 jaar 

Expertise: 
• HRM  
• Mobiliteit,loopbaanontwikkeling, 

inzetbaarheid, coaching, MD 
• Verandermanagement 
• Verzorgen trainingstrajecten 
• Interim management 
• Project Matig Werken / Creëren

Profielschets: 
Pascale is partner bij 

Human Talent Consul-

tants en eigenaar van 

Aloha ! Productions 

Pascale staat positief en 

proactief in het leven. 

Ze haalt haar energie 

uit het werken mét 

mensen & vóór mensen. 

Ze adviseert, coacht en 

traint met passie. Ze is 

enthousiast, spontaan 

en een organisatorisch 

talent.  

Als adviseur en trainer is 

zij creatief en vernieu-

wend en soms confron-

terend, maar  altijd op 

zoek naar persoonlijke 

impact..

Arbeidsverleden

2010 -heden 

Human Talent Consultants 
Trainer/coach / consulent 

www.humantalentconsultants.nl 

Een selectie van opdrachten: 
▪ Adviseren over mobiliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling 

van medewerkers, in relatie tot de strategische perso-
neelsplanning bij verschillend onderdelen van het Rijk en 
bij meer dan 20 gemeenten in Nederland 

▪ Ontwikkelen en uitvoeren van groepsgerichte loopbaan 
trainingen, sollicitatietrainingen, CV trainingen en ge-
spreksvaardigheden. 

▪ Ontwikkelen en verzorgen van trainingen op het gebied 
van loopbaanstimulering door leidinggevenden, die door 
het A+O fonds Gemeenten aan de publieke sector wer-
den aangeboden. Meer dan 30 gemeenten en/of ge-
meentelijk samenwerkingsverbanden, veiligeheidsregio’s 
en hoogheemraadschappen. 

▪ Ontwikkelen en verzorgen van maatwerk mobiliteit trajec-
ten voor groepen buitendienst medewerkers en lager ge-
schoolden van verschillende gemeenten 

!  

Drs. P.S. (Pascale) de Boer (47 jaar) 

Getrouwd  
6 kinderen 
17-04-1973

http://www.humantalentconsultants.nl
mailto:pascale@alohaproductions.nl


Human Talent Consultants 
Harteveltstraat 8 
2586 EL Scheveningen

www.humantalentconsultants.nl

2006 -heden 

Aloha!Productions VOF 
Trainer/adviseur/interim 

www.alohaproductions.nl

Een selectie van opdrachten: 
▪ Interim HR-manager(hoge school van Amsterdam),  inte-

rim accountmanager management services (COA), inte-
rim vestigingscoördinator (VluchtelingenWerk Nederland) 

▪ Projectleider & kwartiermaker Strategisch HRM Traineepro-
gramma voor de publieke sector (ROI/Erasmus Universiteit) 

▪ Docent Inholland Academy op het gebied van human 
resource management en Management development 

▪ Freelance trainer voor gerenommeerde opleidingsinstitu-
ten (de Baak, NCOI, VDS, PBLQ/ROI) o.a. strategisch HRM, 
inspirerend leiderschap, organisatie & verandering, ba-
chelor Personeelsmanagement, projectmatig werken, etc. 

▪ Ontwerpen en uitvoeren van meerdaagse trainingen en 
opleidingen; zowel opleidingen op het gebied van ge-
drag en vaardigheden als inhoudelijke opleidingen gericht 
op het behalen van een diploma 

▪ Organisatieadvies op het gebied van visie- en strategie-
ontwikkeling en implementatie van veranderingen. Com-
plexe verandertrajecten, met name gericht op de cul-
tuuraspecten van veranderingen in verschillende zorgin-
stellingen

2003 – 2006 

Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) 
Adviseur P&O en Teamcoördina-
tor P&O 

▪ Hiërarchisch en functioneel aansturen van een team van 
vijf P&O adviseurs op het Centraal Bureau.  

▪ Tevens zelf werkzaam in de functie van P&O adviseur 
aangezien het een gecombineerde functie betrof 

▪ Adviseren en ondersteunen van het lijnmanagement bij 
de uitvoering van personeelsbeleid en organisatievraag-
stukken.  

▪ Adviseren aan medewerkers over de toepassing van per-
soneelsbeleid op hun individuele situatie 

▪ Coördineren en begeleiden van personele consequenties 
van reorganisaties op het Centraal Bureau 

▪ Ondersteunen van de Bestuurder en de ODC op het Centraal Bureau

1997 – 2003 

KPMG Consulting  
Trainer/Consultant 

▪ Ontwikkelen en verzorgen van meerdaagse trainingen en 
workshops op het gebied van resultaatgericht werken, 
sociale vaardigheden, adviesvaardigheden, communica-
tie en leiderschaps thema’s. 

▪ Adviseren op het gebied van Human Resource Manage-
ment zoals het vertalen van strategisch personeelsbeleid 
naar concrete personeelsinstrumenten, verandermana-
gement, reorganisaties, employability management, me-
dezeggenschap en performance & competence mana-
gement.  

▪ Interim P&O werkzaamheden: verantwoordelijk voor ar-
beidsmarktcommunicatie, werving en selectie, perso-
neelsinformatiesysteem en invoering van een medezeg-
genschapsorgaan. 

http://www.alohaproductions.nl
http://www.humantalentconsultants.nl

