Profiel
Human resources’professional die duurzaam coacht en
adviseert ten behoeve van de Human Resources Development.
Coaching: Graag begeleid ik werknemers en particulieren die
hun horizon willen verbreden in persoonlijk ontwikkeling,
empathische communicatie en leidinggeven.
HR: Ik ben teamcoach en/of manager met de opdracht om een
team te laten excelleren, processen op orde te maken zowel op
papier als in gedrag.

Benedicta Pardo
http://nl.linkedin.com/in/benedictavanloonpardo/

Why do you want to lighten up your Horizon?

dornasol@planet.nl
06 245 30 637

Begeleider achtergrond
Opleidingen (behaalde diploma’s)
Personeelwetenschappen,1994-1998
Algemene bedrijfskunde, 1988- 1994
Cursussen
Gestalt, 2017

In HR opdrachten en mijn begeleiderrol heb ik gemerkt dat een
motiverende empathische gesprek mensen raken en laten
excelleren. En de vraag wat beweegt iemand wel of niet om zijn
horizon te verbreden. Daarom heb ik me hierin verdiept in
coachingsmethodieken, empatische communicatie en Zuiver
communiceren.
En nu als NOBCO lid in pre-accreditatie fase om mijn
begeleiderrol Europees te laten erkennen. En gaandeweg is het
doel waarom ik dit doe gewijzigd, van doelgericht een erkenning
hebben naar een proces van permanente educatie en
ontplooiing.

Transactionele Analyse,2016
Participatiewet, Wajong, 2015
101 Werkvormen training, 2014
Zuiver Begeleiden van Verandering,2014
Zuiver Communiceren praktijk module,
2009/10
Training Steven Covey 7th & 8th habit &
Zuiver Communiceren module 1+2, 2008

Begeleider & coach Lightens up your Horizon
Particulier

Emma at Work

De-trans

Belastingdienst

Nevenactiviteiten

Gemeente Rotterdam

Lid Klachtencommissie NVA

Jongerenconsulent, RSD Gemeente Zeist

Coach Emma@Work (Regio Utrecht)

Interim Reïntegratie-adviser, Zeno-reintegratie Rijswijk
Interim Intervisie begeleider & Coach,Gemeente Haarlem

Aangesloten bij
NOBCO

Interim Trajectbegeleider,Gemeente Zeist

ExpertLink
Coach, Hudson BV, werklocatie Rotterdam
Eigen initiatieven

Adviseur Werk en Inkomen, CWI Amersfoort

Voorstel HR audits
Blogs persoonlijke ontwikkeling

Meer weten? HR resultaten & training

HR achtergrond
Vanaf 1998, na te zijn afgestudeerd als
Personeelwetenschapper, werk ik in het
werkveld van Human Resources en in
opdrachten die raakvlakken hebben met HR.
In de rollen die ik vervul begeleid ik
veelvuldig anderen om hen beter te laten
presteren.
Mijn bedrijfskundige opleiding en
werkervaring op Curaçao heeft een impact
op hoe ik naar het HR vak kijk. Hierdoor pak
ik HR vraagstukken graag op met
(statistisch)analyse en financiële
onderbouwing. Én op een begeleidende
motiverende stijl.

Training
▪

▪

Workshop No Guts, no Glory, Instituut internal Auditors
Workshop Qualities & Learning points, een bankinstelling
mei 2016 http://www.linkedin.com/pulse/shoppen-

van-kwaliteiten-je-eigen-team-start-shop-yourbenedicta?trk=hp-feed-article-title-publish
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Training Mindset is geen grapje, vervolg crisismomenten
Training Empowerment NVA (Gemeente Amersfoort)
Trainer gesprekstechnieken Amersfoortse Verzekeringen
Trainer & Intervisiebegeleider Meander ziekenhuis
Co-trainer Empowerment ABN-Amro, Rotterdam
Gespreksleider, Gemeente Rotterdam
iov Transcity voor Burgemeester Aboutaleb.
Trainer communicatieve vaardigheden Gemeente
Rotterdam

HR opdrachten en ervaring
Interim HR manager, Joulz Rotterdam
Aansturen en begeleiden van 5 HR business
partners en het MT service provider
adviseren t.b.v. implementatie HR beleid.
Consultant HR Coach Online, OTIB*
(*Opleiding- en ontwikkelingsfonds voor het
Technisch Installatie Bedrijf) Adviseren en
actualiseren HR documenten betreffende
P&O vraagstukken op de website van OTIB.
Interim Consultant
competentiemanagement,OTIB
Adviseren aan MT’s van installatiebedrijven
betreffende inzicht in competenties voor hun
gewenste productielijn en HR Beleid.
Interim Coordinator L&D Assurance,
PWC Leidinggeven aan 15 medewerkers
en onderhouden van contact met audit
partners en trainers voor gewenste
resultaten van trainingen.
Interim Selectiegesprekken (STAR)
Belastingdienst
Interim P&O-adviseur, Provincie Overijssel
te Zwolle Aansturen van het
veranderingsproces binnen het team
personeel & organisatie naar een proactieve
werkhouding en een efficiënte
samenwerking tussen disciplines (16
personen).
Personeelsconsulent I en O Gemeente
Tilburg & Goirle
Adviseren en ondersteunen van het
management en de werknemers bij de
uitvoering van in-, door- en uitstroom
vraagstukken.

Sinds 2006 “Lightens up horizons” als zelfstandige coach
en trainer.

