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Mijn methode en manier van werken

Het is mijn passie om samen met mijn trainee die nieuwe baan te vinden. Daarom heb ik een eigen 

werkwijze ontwikkeld. Ik noem het ‘De Trechter’. Het uitgangspunt van mijn unieke trechter-

methode is dat de trainee zichzelf leert kennen. Een persoonlijkheid -of karakter- bestaat uit 

meerdere eigenschappen die bij een persoon horen, die diep van binnen zitten en die niet een- twee-

drie te veranderen zijn. Deze persoonskenmerken haal ik samen met de trainee naar boven en zetten 

we om in kerncompetenties, het belangrijkste wat werkgevers van je vragen. Daarna focussen we 

ons op de andere talenten, kwaliteiten, de beroepsinteresses, de capaciteiten en drijfveren brengen 

we allemaal in kaart. 

Wat is er straks belangrijk voor de baan die eruit volgt? Waar moet de nieuwe werkgever aan 

voldoen? Waar kom ik het beste tot mijn recht? Zijn al mijn vaardigheden op orde voor die nieuwe 

baan? Of moet ik daarvoor opnieuw een cursus of een opleiding doen? Zo ja, welke cursus/opleiding 

moet dat dan zijn? Allemaal vragen waar jij antwoorden op krijgt. 

Het hele traject wordt stap voor stap doorgenomen, totdat het doel bereikt is:

jij weet welke nieuwe baan (straks) bij jou past! 

Wat heb je nog meer nodig?

Is je cv op orde? Weet je al op welke vacatures je gaat solliciteren? Kun je hiervoor een passende 

motivatiebrief schrijven? Heb je al geoefend voor een sollicitatiegesprek? Wat te doen met de 

arbeidsvoorwaarden? Allemaal zaken die een goede voorbereiding eisen. 

Alles op orde? Je bent klaar voor een nieuwe baan, het solliciteren kan beginnen!

In feite doen we mee aan beautycontest. Waarom moet de werkgever mij kiezen? Meestal heeft de 

werkgever keuze uit meerdere kandidaten. Ook voor de werkgever is het belangrijk om zichzelf zo 

goed mogelijk in de etalage te zetten. De sollicitant kan soms ook kiezen voor meerdere werkgevers. 

Het is dus voor beide partijen zaak om je zo goed mogelijk te presenteren en daaruit de beste keuze 

match te maken. 

Profiel



Human Resource Management 

Ik ben opgeleid als Human Resource adviseur 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. 

Werkgeluk kun je ervaren als je voelt dat je op de juiste werkplek zit. En wat ervaar je dan precies?

Een werkgever die bereidt is jou alle ruimte te geven om te kunnen ontwikkelen, die oprecht in jou 

is geïnteresseerd, met leuke collega’s die goed kunnen samenwerken en waar belonen en presteren 

hand in hand gaat. En jij die na een week hard werken, na afloop van de vrijdagmiddag borrel naar 

huis rijdt en denkt ‘wat een uitdagende werkzaamheden heb ik verricht en wat krijg ik daar een 

energie van! Met fijne collega’s. Ik ben trots dat ik daar deel vanuit mag maken. 

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

Opleiding

LoopbaanTraining

LoopbaanTraining 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 nieuwe baan. We maken je cv up-to-date en ik leer je de 

motivatiebrief schrijven op de vacature(s) die jij hebt uitgekozen. Je weet na afloop van de training 

waar je op gaat letten.

Mijn bedrijf



Werkervaring

Coach en ondernemer, Hamelink Topcoaching/Loopbaan- en Studiekeuze Training

2013 – heden

P & O Consultant, FSV Accountants

2008 – 2013

HRM adviseur, Hof Groep Accountants

2002 – 2008

Commercieel/Technisch Managementassistente, Van Delft Groep

1992 – 2002 

Receptioniste, Rockport International

1982 – 1992

Eigenaar Van Dongen Elektrotechniek

1983 – 1996

PERSONALIA

Massenetstraat 25

Waalwijk, 5144 WP

06 23 82 00 87

jacqueline@loopbaan-training.nl

loopbaan-training.nl

KERNCOMPETENTIES

Inlevingsvermogen/mensenmens

Analytisch

Communicatief vaardig

Integer

Ambitieus

Doorzetter


