
 
 

Curriculum Vitae Veronique van den Berg  pag. 1 

Curriculum Vitae VERONIQUE VAN DEN BERG                                         
 
Persoonlijke gegevens 
 

 
 
Naam:   Veronique van den Berg 
Telefoon:  (06) 1390 26 27 
E-mail:    Veronique@teambureauyop.nl 
Website:  Bureauyop.nl 
Geboortedatum:  19 juli 1970 
Adres:   Schaduwrijk 26, 3454 TS De Meern 
Burgerlijke staat:  Getrouwd en moeder van drie jongens, (geboren in 2001, 2003 en 2006) 
 
Samenvatting 
 
Ik ben een ervaren trainer, coach en facilitator met veel en ruime ervaring op het gebied van 
(persoonlijk) leiderschap. Door mijn jarenlange ervaring kan ik goed aan sluiten op de vele thema’s en 
vragen van opdrachtgevers. Dat kan bijvoorbeeld gaan om leiderschapsthema’s, assertiviteit maar ook 
om samenwerkingen binnen een team of organisatie. Mooi om in mijn vak zo veel verschillende 
mensen, met hun eigen talenten, kwaliteiten en achtergronden te ontmoeten en een stukje mee te 
mogen lopen in hun vraag waar ze op dat moment staan. Dit allemaal met als doel om de ander met 
meer bewustheid en zelfvertrouwen de volgende stappen in het leven te laten zetten. Dit doe ik met 
veel energie, passie en enthousiasme. Ik creëer snel een veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf 
kan en mag zijn, om van daaruit ook confronterend te kunnen zijn, door onder andere rake observaties 
en gerichte feedback. Vanaf 2022 werk ik ook met veel plezier samen met Bureau Yop, om gezamenlijk 
mooie trajecten bij klanten te kunnen verzorgen. 
 
De volgende woorden krijg ik van deelnemers, coachees en klanten terug: Laagdrempelig, spontaan, 
speels, betrokken, gedreven, zorgvuldig, van daaruit kunnen confronteren en vooral echt.  

 

Stijl 

• Resultaatgericht, gecombineerd met flinke dosis enthousiasme: Vanuit een optimistische insteek, 
met mensen resultaten behalen.  

• Oog en oor voor diverse belangen die spelen: vanuit verschillende perspectieven kunnen schakelen 
en daar zorgvuldig mee om gaan. 

• Empathisch en intuïtief: Oog en oor voor de nuances in wat gezegd en niet gezegd wordt en tussen 
de regels door luisteren.  
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• Scherp en alert op non-verbale signalen: observaties en waarnemingen zonder oordeel in het 
contact benoemen.  

• Ontwikkelingsgerichte focus op anderen en op mezelf: iedereen is in staat zich te ontwikkelen, en 
dat stopt nooit, daarmee blijven mensen wendbaar en kan men zich blijven verwonderen in plaats 
van vast zitten. 

 

Expertise 

• Ontwikkelen en begeleiden van (Persoonlijk) Leiderschapsprogramma’s; 
• Ontwikkelen en begeleiden van Management en Development programma’s; 
• Ontwikkelen en begeleiden van Coach -en Mentorprogramma’s; 
• Coachen en begeleiden van leiders, managers, professionals; 

 
 

Werkervaring 

• 2013 – heden Eigen ondernemer op het gebied van Training, Coaching en Advies 
• 2022 – heden Samenwerking met Bureau Yop 
• 1999 –2013   Senior Trainer, Coach en Adviseur bij Schouten & Nelissen 
• 1997 – 1999  Trainer en Coach bij Geraets Training Partners, overgenomen door DaCapo  

Training & Advies, Trainer/adviseur  
• 1996 – 1997  Commercieel trainer bij Arenda (financial leasing), dochter van ING 
• 1994 – 1996  Intercedente bij Randstad Uitzendbureau 

 
 

Opleidingen 

• Birkman Persoonlijkheidsinstrument, 2020 
• Systemisch Werken, Phoenix, 2018 
• Opleiding Acceptance and Commitment Therapy, 2016 
• The Leadership Circle (TLC), 2014  

o model waarbij competenties en onderliggende aannames in kaart gebracht worden en 
deelnemer er tevens op gecoacht wordt 

• Intention Circle, 2014  
o borgingsmodel voor persoonlijke borging op diepere laag 

• ORSC Fundamentals en Intermediate, 2014  
o internationale opleiding voor teamcoaching 

• Co-Actief Coachen Fundamentals en Intermediate, 2011  
o internationale coachopleiding 

• Voice-Dialogue opleiding, 2010  
• Mindfulness, 2009 
• Verdieping in rollenspellen, 2003 
• Gedragsdrama, 2002 
• MBTI, 2002 
• Rationele Emotieve Training (RET), 2000 
• Psychopathologie, 2000 
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• Psychologie, Afstudeerrichting, Sociale- en Organisatiepsychologie, 1994 
 

 
 

Certificering 

• Registerpsycholoog A&O, aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 
• Birkman 
• TLC 
• Mindfulness 
• MBTI 
• RET 
 
Interesses 
 
• Hardlopen, tennis, golf, lezen, genieten met dierbare mensen om me heen, bij een etentje, drankje, 

feestje. 
 


