Jacqueline Hamelink
Coach - Trainer

Profiel
Mijn methode en manier van werken
Het is mijn passie om samen met mijn trainee die ene ware studie te vinden. Daarom heb ik een
eigen werkwijze ontwikkeld. Ik noem het ‘De Trechter’. We kijken samen naar wie de trainee is, wat
hij of zij wil, kan en waar zijn of haar kracht ligt. Wat is er straks belangrijk voor de baan die er uit
volgt? We gooien alle plussen en minnen in de trechter en die doet zijn werk.
Resultaat: een unieke studiekeuze.

Het uitgangspunt van mijn unieke trechter-methode is dat de trainee zichzelf leert kennen. Zijn
of haar persoonlijkheid, talenten, kwaliteiten en capaciteiten, maar ook de (beroeps) interesses en
leerstijl die mede bepalen of een studie geschikt is. Een persoonlijkheid -of karakter- bestaat uit
meerdere eigenschappen die bij een persoon horen, die diep van binnen zitten en die niet eentwee-drie te veranderen zijn. Deze persoonskenmerken haal ik samen met de trainee naar boven
en zetten we om in kerncompetenties. Gevolgd door: ‘Wat wil je?’ en ‘Wat kun je?’
Het hele traject wordt stap voor stap doorgenomen, totdat het doel bereikt is: die ENE studie.

Mijn bedrijf
StudiekeuzeTraining
StudiekeuzeTraining ís Jacqueline Hamelink. In 2013 ben ik gestart met een unieke, complete,
getoetste en kwalitatief sterke methode. Het is mijn passie om intensief en diepgaand met de
trainees samen te werken en hen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.
Ik begeleid, in de vorm van maatwerk, bij het vinden van een profiel-/ en sectorkeuze, uitkomend
bij die ENE studiekeuze. De juiste stage kiezen, ontdekken wat de trainee zoekt in een master en
wat de uiteindelijke focus wordt op een baan.

Human Resource Management
Ik ben opgeleid als Human Resource Manager en loopbaan- en studiecoach.
Als HRM adviseur mocht ik jarenlang mensen en organisaties begeleiden in hun ontwikkelingen.
Ook heb ik jarenlange ervaring in het coachen van commerciële en communicatieve vaardigheden.
In die rol heb ik van dichtbij meegemaakt wat werkgeluk met een mens doet. Dit gun ik iedereen
en dat begint met de juiste studiekeuze.

Opleiding
Loopbaan en studiecoach
2013
Trainer methode ‘van manager naar ondernemer’, coach in leiderschap
2012
Bachelor Human Resource Management
2007 - 2011
Schoevers, Receptioniste
1981 - 1982
Havo, Cobbenhagencollege te Tilburg
1975 – 1981

PERSONALIA

KERNCOMPETENTIES

Massenetstraat 25

Inlevingsvermogen / mensenmens

Waalwijk, 5144 WP

Analytisch

06 23 82 00 87

Communicatief vaardig

jacqueline@studiekeuze-training.nl

Integer

studiekeuze-training.nl

Ambitieus
Doorzetter

Werkervaring
Coach en ondernemer, Hamelink Topcoaching / StudiekeuzeTraining, Waalwijk.
2013 – heden

P & O Consultant, FSV Accountants Zaltbommel, Tiel, Waalwijk
2008 – 2013

HRM adviseur, Hof Groep Accountants, Waalwijk
2002 – 2008

Commercieel/Technisch Managementassistente, Van Delft Groep, Drunen
1992 – 2002

Receptioniste, Rockport International, Waalwijk
1982 – 1992

Eigenaar Van Dongen Elektrotechniek, Waalwijk
1983 – 1996

