
 

                                

Margreet van der Windt   

Email: margreet@endoorparticipatie.nl 

 
 

Profiel                             28-11-1969 
_______________________________________________________________ 
 
Of ik op hoge hakken of op sneakers loop, ik sta stevig in mijn schoenen. Door mijn 

jarenlange ervaring als consulent / coach, in de breedste zin van het woord, behaal ik 
met de meest uiteenlopende type mensen concrete resultaten. De focus op wat kan je 
wel en niet wat kan je niet. 
 

Kerncompetenties resultaatgericht – kwaliteitsgericht – overtuigingskracht –  
                      betrokken – mensgericht – coachend 
 
Mijn motto  Samen werken aan beoogd resultaat door doen wat je afspreekt 

 
 
 
 

Opleidingen 
_______________________________________________________________ 
 
2020  gecertificeerd Jobcoach bij Elan Training 

 
2006 – 2011  HBO / Bachelor Personeelsmanagement - specialisatie coaching 
 
2007 – 2008  HBO Re-integratie – specialisatie coaching en begeleiden 

 
 
Werkervaring 
_______________________________________________________________ 

 
2015 – heden (Senior) Consulent Werk   
gemeente Leidschendam-Voorburg/gemeente Zoetermeer/ gemeente Hulst 

• Diverse verschillende doelgroepen begeleiden korte afstand tot de arbeidsmarkt/ 

lange afstand tot de arbeidsmarkt/ jongeren/statushouders/cliënten met een 
doelgroepindicatie 

• Intake doel- en rechtmatigheid 
• Uitvoering TOZO (rechtmatigheid) 

• Voorlichting geven Participatiewet doel- en rechtmatigheid 
• Onderhouden contacten met accountmanagers en diverse re-integratiebureaus 

voor plaatsing van klanten  



 

• Begeleiden, coachen (motiveren/inspireren) en monitoren (bewaken 
proces/directief aansturen) van werkzoekende groepsgewijs en individueel 

• Rapporteren 
 
2011 – heden Eigenaar / Coach/ Trainer Voordewindt Coaching 

• Ontwikkelen en geven van trainingen  

• Individuele begeleiding 
• Outplacement trajecten  
• Loopbaan begeleiding 
• 2e spoor trajecten 

• Rapporteren conform richtlijnen opdrachtgever 
 
2013 – 2015  Klantmanager Trainer Focus op Werk gemeente Almere 

• Ontwikkelen van trainingen op gebied van re-integratie 

• Voorlichting geven Participatiewet doel- en rechtmatigheid  
• Het geven van trainingen aan werkzoekende 
• Zorgen voor uitstroom 
• Samenwerking met accountmanagers 

• Begeleiden, coachen (motiveren/inspireren) en monitoren (bewaken 
proces/directief aansturen) van werkzoekende 

• Rapporteren 
 

2014 – 2016  Re-integratiedeskundige Solid Sense  
• Outplacement trajecten 
• Wet Poortwachter monitoren 
• 2e spoor trajecten 

 
2012 – 2013  Klantmanager Re-integratie gemeente Amsterdam 

• Participatietrajecten monitoren 
• Zoeken naar participatieplaatsen 

• Individuele klantbegeleiding 
• Groepsgewijze klantbegeleiding 

 

2012 – 2014 HR Manager Hypotheker Barendrecht 
• Opstellen en implementeren van HR-beleid voor diverse vestigingen Hypothekers 

Associatie 
• Beantwoorden van personele vraagstukken 

• Zorgdragen voor beoordeling / coaching van medewerkers  
• Wet Poortwachter monitoren 

 
2007 – 2012  Re-integratiecoach Werkplein IJsselgemeenten 

• Opstellen van een plan van aanpak voor uitkeringsgerechtigde 
• Geven van sollicitatietrainingen 
• Onderhouden van contacten met diverse werkgevers 

 
1990 – 2007  Verschillende functies op afdeling WW en Inkoop & 

Re-integratiediensten GAK en UWV 
 
 
Vrijetijdsbesteding 

_______________________________________________________________ 
 
Hardlopen, boksen, fietsen, skiën, koken en creatief bezig zijn. 


