Profiel Ada Jongkamp
Persoonlijke gegevens
Telefoonnummer: 06-50887640
Adres:
Eikensingel 12
7213 WJ Gorssel
E-mail:
ada@adagioinbedrijf.nl
Belangrijkste competenties
Reflecteren
Vragen naar waar het echt om gaat en boven tafel krijgen wat nog niet ‘vanzelf’ gezegd kan worden.
Vertrouwen
Zelfvertrouwen en zelfinzicht helpen ontwikkelen. Door ruimte te geven en veiligheid te creëren.
Analytisch
Ontleden van hoofd- en bijzaken. De vraag achter de vraag zoeken. Steeds zoeken naar wat ‘waar’ is
en dat onderscheiden van illusies.
Sturen en volgen
Als coach kan ik goed de leiding nemen in het proces en tegelijk mijn klant volgen in wat er moet
gebeuren.
Stijl
•
•
•
•

Systemische benadering, dat wil zeggen vragen naar achterliggende patronen, gedachten en
overtuigingen en deze ‘in de context’ aanpakken.
Scherp reflecteren en confronteren met wat er in het moment gebeurt en dit vertalen naar de
eigen leervraag.
Uitnodigen om te leren.
Praktisch vertalen naar hoe het werkt in de praktijk en toepasbaar maken.

Vragen die mij op het lijf geschreven zijn
•
•
•
•
•

Teams die zich willen ontwikkelen en daarvoor de ontmoeting en confrontatie met elkaar niet
schuwen.
Organisaties die orde op zaken willen stellen en sturing willen geven aan verandering.
Professionals die de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling ter hand willen nemen.
Samenwerkingsvragen. Als teams het contact met hun eigen doelen en met elkaar willen
herstellen of versterken om gezamenlijk tot betere en (prettiger) prestaties te komen.
Teams die de onderlinge verschillen binnen de eigen groep willen kennen en benutten.

Recente opdrachten
•
•
•
•
•
•

Coachen van teams en managers in zorgorganisaties. Begeleiden van de ontwikkeling naar
vraaggestuurde zorg.
Ontwikkeltraject van Managementteams in een energiebedrijf.
Trainen van supermarktmanagers in operationeel management.
Organisatieontwikkelingsprogramma bij een overheidsorganisatie.
Coachen van professionals in een MD traject in de financiële dienstverlening.
Ontwikkeltraject in professionalisering bij een zorgverzekeraar.
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Opleiding
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Systemisch Interveniëren, Bert Hellinger Instituut Nederland 2012
MBTI Certificate, OPP 2009
Trainersopleiding, Phoenix Opleidingen 2008
TGI, Centre for Generative Leadership 2006
Diverse korte workshops en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en
coaching/training zoals:
• Transactionele analyse
Pro-consult
• Kernkwaliteiten
o.b.v. Daniel Offman
• Enneagram
o.b.v. Hannah Nathans
• Karakterstructuren
o.b.v. Wilhelm Reich
• Systemisch werken
o.a. Phoenix
• ‘The Work’
Byron Katie
Human Dynamics, opleiding en onderzoeksgroep Bureau Melief 1998-2002
Bedrijfsgeïntegreerde leergang, Stichting bedrijfskunde 1997/98
Modules psychologie Open Universiteit (certificaten) 1995
Diverse vaardigheidstrainingen
zoals: verkoop, werving en selectiegesprekken,
leiderschapsstijlen, functioneringsgesprekken en projectmanagement 1991-1998
Diverse vakopleidingen in de financiële dienstverlening 1991-1996
Doctoraal bedrijfseconomie RUG 1991

Werkervaring
•
•
•
•
•

2009-heden
2003-2009
1999-2003

Zelfstandig organisatiecoach vanuit eigen bedrijf Adagio
Organisatiecoach, samenwerkingspartner van Twee of meer
Trainer, coach en begeleider van veranderingsprocessen
Schlösser Groep (training & consultancybureau)
1995 – 1998 Groepsmanager Levensverzekeringen Centraal Beheer Achmea
1991 – 1994 Accountmanager Personeelsvoorzieningen Centraal Beheer
Achmea.

Nevenactiviteiten
•

Actief bij Soroptimisten, een serviceclub die zich onder andere inzet voor verbetering van
leefomstandigheden en ontwikkelmogelijkheden van vrouwen en kinderen.

Samenwerkingspartners
•
•
•
•
•
•
•

Satori: www.satori.nu
Twee of meer bv: www.tweeofmeer.nl
Joost Tijdink: www.burotijdink.nl
Ada Otten: www.youlead.nl
Mirjam te Slaa: www.mirjamteslaa.nl
Harold Viscaal: www.aegte.com
Miriam van der laan: www.iammiriam.nl
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