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Naam:    Marion Hakeboom   
Adres:    Grote Overstraat 59a, 7411 JB, Deventer    
Woonplaats:   Deventer 
Geboortedatum:   27 juli 1969      
Telefoon:   06-233 644 09 / 0570-67 15 13 
E-mailadres:   marion.hakeboom-t@telfort.nl 
Rijbewijs:   A en B 
 
 
Profiel:  
 
Gedreven en betrokken professional met een proactieve houding en een sterke voorkeur voor het werken met en 
voor professionals en hun ontwikkeling. Werkervaring als begeleider en trainer/coach binnen een justitiële 
instelling voor Jeugdzorg en Onderwijs. Goed in het begeleiden, trainen en coachen van pedagogisch 
medewerkers, docenten en jeugdigen op het gebied van verdergaande  professionalisering, 
deskundigheidsbevordering  en gedragsverandering.  
Altijd uitgaand van de sterke punten en vaardigheden die (al) bij het individu aanwezig zijn met als doel deze te 
versterken om zo eigenwaarde, zelfvertrouwen, handelings- en maatschappelijke vaardigheden te vergroten.  
Kwaliteiten: Contact maken, communicatief vaardig, hard met een hart, maatschappelijk betrokken, leren vanuit 
je kwaliteiten, authenticiteit, constructief confronteren, verbinden van verschillende belangen en/of groepen. 
 
 
Werkervaring  
 
2009-heden 
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Kolkemate (JJI) 09-heden Horizon begeleidt en ondersteunt kinderen 
en jongeren bij positieve gedragsverandering. Horizon biedt specialistische zorg en onderwijs en leert hen hoe ze 
de regie over hun eigen leven (terug) kunnen krijgen. Het doel is dat zij op eigen wijze en met 
verantwoordelijkheid deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.  
 
Functie: Trainer / Methodiekcoach / Maatschappelijke ondersteuning jeugdigen 

• individuele psychosociale hulpverlening van gedetineerde jeugdigen 
• analyseren en uitdiepen van diagnostiek om tot een gedegen begeleidingstraject (zorgplan) voor de 

jeugdige te komen 
• stimuleren van eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid en stimuleren van morele ontwikkeling bij 

de jeugdigen 
• vanuit het management betrokken bij multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld; 

unitleider, orthopedagoog, trajectbegeleider. 
• onderhouden van contacten met netwerkpartners vanuit een adviserende en coachende rol 
• begeleiden van medewerkers in de verzorging van opvoedingsondersteuning en begeleiding van 

ouders/verzorgers 
• brugfunctie tussen behandelaars, pedagogisch medewerkers en de gezinssystemen van de binnen 

Kolkemate verblijvende jongeren 
• handelen vanuit methodische principes, waaronder de YOUTURN methodiek, en dit ook middels 

trainingen en coachen overbrengen aan pedagogisch medewerkers en docenten 
• stimuleren van een actieve en effectieve samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en docenten. 
• ontwikkelen en implementeren van trainingen  (groepsdynamiek, motiverende gespreksvoering, 

feedback geven en ontvangen, systemisch werk, conflicthantering en YOUTURN)   
• geëxperimenteerd met en ervaren dat een combinatie van begeleiding in groepsverband, individuele 

(coach)gesprekken en actieve coaching on the job de perfecte mix is om professionele zelfontplooiing 
bij medewerkers en positieve gedragsverandering bij jongeren te bewerkstelligen.  

 



 

2000-2009 
Belastingdienst Centrum voor Informatie en Communicatietechnologie  
Functie: Trainer/coach:  

 
• Adviseren van management over inhoud trainingen voor teams.  Ontwikkelen van inhoudelijke 

programma’s op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit, geven en begeleiden van 
trainingen, team coaching en individuele coaching.  Budgetverantwoordelijk.  

• Communicatieadviseur: organiseren van management dagen, seminars, bijeenkomsten, 
nieuwjaarsbijeenkomsten etc. tevens hoofdredacteur voor intern personeelsblad.  

• Project assistent op afdeling voor ontwerp en implementatie van werk- en veranderingsprocessen. 
 
 
1998-2000 
Siemens Nederland NV  
Functie: office manager:  opzetten van een nieuw regiokantoor van Siemens.  
 
1995-1998 
KONE Starlift  
Functie : Managementassistente  
 
1993-1994 
Deventer Post (Wegener Uitgeverijen)  
Functie: Commercieel medewerker buitendienst  
 
1992 
EDAH Supermarkten   
Functie : assistent van de regiomanager  met als doel het “korter” maken van de communicatielijnen in de regio.  
 
1986-1991 
EDAH Supermarkten  
Functie: bedrijfsleider voorafgaand door de functie van caissière  
 
 
Opleiding:  
 
2011 :  SPSO Academie voor Integrale Menswetenschappen 

Psychosociaal hulpverlener  
HBO-MWD  

2009- heden: Opleiding YOUTURN, opgeleid als hoofdtrainer, beoordeeld en bijgeschoold door 
supervisie en coaching. 
YOUTURN is de methodiek waarmee de jongeren in de instelling worden 
“behandeld” en  is opgebouwd uit het Sociaal Competentiemodel en EQUIP.  

2009 -heden:  Opleiding YOUTURN Methodiekcoach. Externe opleiding bij Stichting EQUIP met 
als doel de Pedagogisch medewerkers en docenten te kunnen coachen op het 
toepassen van de methodiek in hun dagelijkse werkzaamheden. Wordt beoordeeld 
door regelmatige intervisie supervisie en coaching  

2008:   New Life University NLP Master  
2007:   New Life University NLP Practionar    
2007:   Trainersopleiding bij ICM 

Opleiding waarbij in verschillende modules het trainersvak wordt aangeleerd. Denk 
hierbij aan didactiek, schrijven van lesprogramma’s, et cetera 

2007  : Phoenix opleidingen  
• Systemisch werken  
• Transactionele Analyse  
• NLP  

 2003  :  Van der Hilst  
     Communicatieadviseur B 



2001  :  NIMA PR-A 
   Basisopleiding Public Relations en Communicatie  

1998  : ISBW Opleiding & Training Managementassistente  
1992  :  EDAH Supermarkten Interne Kaderopleiding  
1987 – 1989 :  Stichting Beroeps Begeleidend Onderwijs Arnhem FIBAC   

   (filiaalmanager) aantekeningen voor marketing (NIMA-A), 
   statistieken en boekhouden. (facultatief gevolgd)  

1986 – 1987 :  Basisopleiding detailhandel (leerlingwezen)   
1981 – 1986 :  MAVO (Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie en biologie   
 
 
Training / Cursus:  
Nov. 2012 : Training Jeugdigen en Seksualiteit 
    Pilot Bezoek zonder Toezicht voor jong volwassenen.  
Nov. 2012 : Train de Trainer Jeugdigen en Seksualiteit 
2011  : Training intern auditor 
2011  :  Training Prisma incidentanalyse  
2009– heden :  Diverse trainingen binnen Avenier, locatie Kolkemate. 
    Systemisch Werken, Feedback geven, Sanctioneren, Fysieke en 
    emotionele weerbaarheid, et cetera  
2008 – 2009 : Licentietraining Matrixmethode. 
2008  : LIFO Licentietraining. 
2007  : Management Drives Certificering Individuele Profielen.  
1999:  : Cursus Word en Excel voor gevorderden (Randstad 
    Opleidingscentrum)  
 
 
Computerkennis:  
Word - Goed 
Excel - Goed 
PowerPoint – Goed 
Internet - Goed 
  
 
 
 


