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CURRICULUM VITAE   –   Conny Stroet 
   

 

 

WERKZAAMHEDEN als zelfstandig ondernemer 

2007 – heden CoDoen, communicatie & samenwerking  

(eigen bureau voor taaltrainingen, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en samenwerking) 

Functie: zelfstandig (taal)trainer en coach 

   Werkzaamheden:  trainingen, coaching en workshops geven op het gebied van  

   Nederlandse taalvaardigheid, communicatieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en 

   verbetering van de samenwerking.  

Werkwijze: vanuit maatwerk en verschillende invalshoeken inspelen op de taalvraag  

en/of coachingsvraag van de deelnemer(s). Praktisch, persoonlijk en oplossingsgericht;  

met als drijfveer ‘ontdek en ontplooi, creëer je kansen’. 

   Doelgroep:  staf-/lijnmedewerkers, werkzoekenden, studenten, particulieren. 

   Werkgebied:  zakelijke en particuliere markt (1e en 2e lijnsopdrachten). 

 

Samenwerking CoDoen – zakelijke partners: 

2018 – heden Native Teachers 

 Taaltrainer Nederlands t.b.v. zakelijke en particuliere taaltrajecten   

2018 – heden Haumann Taaltrainingen (⇒ Cartus Relocation Support) 

 Taaltrainer Nederlands t.b.v. taaltrajecten voor buitenlandse medewerkers 

2017 – heden Ziggurat Taaltrainingen 

 Taaltrainer t.b.v. taaltrajecten Nederlands voor buitenlandse medewerkers  

2016 – heden St. Best Buddies  (koppeling studenten en vrijwilligers aan mensen met  

 een verstandelijke beperking) 

                         Trainer-coach t.b.v. begeleiding / bijscholing van studenten en vrijwilligers 

2016 – 3 mnd. Ucare (loopbaanadviesbureau)    

 Taaltrainer Nederlands binnen re-integratietraject 

2015 – heden  WerkVinden 2.0 (platvorm voor werkzoekenden) 

 Trainer-coach t.b.v. CV-workshops voor en persoonlijke ontwikkeling van  

 werkzoekenden 

2007 – heden  Ator (bureau voor taal & communicatie) 

 Taaltrainer Nederlands / coach voor cursisten uit diverse etnische culturen 

2013 – 2015 Het Trainingsbureau.nl  (coöperatie voor zelfstandig werkende trainers) 

 Associate trainer: het opzetten en geven van trainingen op het gebied 

 van teambuilding en persoonlijke ontwikkeling 

2012 – 2014 Qredits (microkredietverstrekking aan startende/kleine ondernemers) 

 Coach: begeleiding van startende ondernemers op het gebied van marketing 

 en communicatie 

2010 – 2014 Fairfield (training & coaching) 

 Taaltrainer Nederlands voor groepen buitenlandse werknemers; het afnemen 

 van examens Nederlandse taalvaardigheid 

2009 – 2011 Fyr (re-integratiebureau) 

 Taaltrainer Nederlands / coach t.b.v. re-integratieproject met Kaapverdianen 

 

 

1992 – 2001  CS & Tekst, copywrite en marketing PR (eigen tekstbureau) 

Functie: freelance tekstschrijver, interim communicatiemedewerker 

Werkzaamheden: teksten schrijven en/of redigeren t.b.v. brochures, folders, free  

publicity, personeelsbladen/huisorganen, verkoopbrieven, rapporten en artikelen  

(met commercieel en maatschappelijk oogmerk), bijeenkomsten organiseren, 

ondersteuning interne communicatie, opzetten van arbobeleid, werving & selectie. 
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WERKZAAMHEDEN in dienstverband 
2001 – 2007  Ator Taal & Communicatie  

Functie: trainer taalvaardigheid (voor cursisten van buitenlandse en/of  

Nederlandse afkomst, niveau basisonderwijs t/m hoog opgeleid)  

1989 - 1992  Randstad Uitzendbureau bv, Rotterdam e.o.  

Functie: intercedente 

1989 - 1989  Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management (project) 

Functie: medewerker Voorlichting en PR, projectondersteuning Summerschool RSM 

1983 - 1988  Lisman Inter Holding B.V., Den Bosch  

Functie: commercieel medewerker 

1982 - 1983  Dienst Woonruimtezaken, Rotterdam  

Functie: bemiddelaar urgent woningzoekenden 

 

 

OPLEIDINGEN / TRAININGEN / CURSUSSEN 

2015 – 2016  Karakter Praktioner  -  Karakter.nl: certificaat 

 Trainen vanuit het O-kwadrant (ontdekken-ontmoeten-ontplooien-ontknopen):  

 t.b.v. ‘omdenken’ en ‘anders denken’ 

 met als leidraad ‘het eigen symbool’ en ‘het talentengesprek’ 

oktober 2012 Fish! Facilitator - Performance Solutions, Hoofddorp: certificaat: 

 Training en coaching vanuit de Fish! Filosofie:  

  werken met plezier, energie en betrokkenheid  

  o.b.v. de bouwstenen ‘je houding kiezen’, ‘erbij zijn’, ‘ze blij maken’ en ‘spelen’  

2009     Mensgericht Coachen - Academie voor Counseling & Coaching, Rotterdam 

 Coachopleiding, niveau 1 afgerond. 

1989-1990 NGPR-A - LOI 

 Public Relations, schriftelijke studie en zelfstudie 

1983 -1986     Nederlands MO-A (Nutsacademie Rotterdam)  

 Vierde jaar (stagejaar) niet gevolgd vanwege fulltime functie 

 Toegevoegd studieonderdeel: tekstschrijven t.b.v. Public Relations 

1978 – 1982 MHS (Middelbare Hotelschool, Heerlen): diploma  

1972 – 1978 HAVO (Utrecht): diploma 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES 

1985 – 2015 Diverse bestuurlijke functies en commissiedeelnames binnen de sport (hockey), het 

onderwijs (basisschool) en het sociaal maatschappelijk werk (welzijnswerk) 

 

       

       


