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Gehuwd

TALEN
NEDERLANDS
Spreken
Schrijven

| Uitstekend
| Goed

DUITS
Spreken
Schrijven

| Uitstekend (incl. vakjargon)
| Goed

ENGELS
Spreken
Schrijven

| Redelijk/goed
| Redelijk

MEDIATOR/NEGOTIATIOR/ARBITRATOR/CONFLICTCOACH
& JURIDISCH ADVISEUR
Vanaf 2007 – heden
• In 2007 gestart met mijn eigen bedrijf HS Bemiddeling
& Mediation. Waarbij ik vanaf 2015 internationaal
gecertificeerd en geregistreerd ben als ADR
Conflictcoach/ Mediator/ Negotiatior/Arbitrator en
Juridisch Adviseur.
• Mijn expertise ligt zowel op het gebied van
particulieren, bedrijven alsmede overheidsinstanties.
• Samenwerking met overheden (hoofdzakelijk
belastingdienst met o.a. toeslagen), gemeenten
(inschrijving GBA ), provincies, uitkeringsinstanties,
maatschappelijke/sociale instellingen en
verzekeringsmaatschappijen
• Veel samenwerkingsverbanden en netwerkpartners in
Duitsland, waaronder overheden en banken
STAGE 2006 – 2007
• Stage gelopen bij een accountantskantoor en een
bank/verzekeringsinstelling tijdens de opleiding
mediation
BELASTINGDEURWAARDER
Ministerie van financiën | 1997 – 2006
• Zorgdragen van betalingen door
belastingplichtigen
• Overleggen binnen het Ministerie van
Financiën omtrent betalingsregelingen
• Veel samenwerking met gemeentelijke
kredietbanken, maatschappelijke/sociale
instellingen, uitkeringsinstanties en
werkgevers
DOUANEBEAMBTE
Ministerie van Financiën | 1977-1997
• Uitzendingen door Brussel in opdracht van de
Europese Unie naar o.a. Griekenland, Bulgarije om
douaneregelingen te vergelijken en naar Macedonië
om opgelegde sancties door de Europese Unie te
controleren.

Interesses
Ik volg zoveel mogelijk alle bestuurlijke
ontwikkelingen voor Nederland
• o.a. afhandeling belastingtoeslagen
algemeen en afwikkeling
aardbevingsschade in het noorden van
Nederland
• Ontwikkelingen in Duitsland en o.a.
Griekenland

COMPETENTIES &VAARDIGHEDEN

OPLEIDINGEN

Communicatief sterk
Ik kan mij communicatief goed uitdrukken en
schep hiermee snel helderheid en duidelijkheid
Flexibel
Ik kan goed omgaan met veranderingen en
anticiperen op onverwachte situaties
Sociaal | Inlevingsvermogen
Van nature een sociale persoonlijkheid met
veel inlevingsvermogen.
Mensenkennis en zelfkennis
Door jarenlange (werk)ervaring kan ik mensen
goed inschatten en beschik ik over veel
zelfkennis
Proactief | Resultaatgericht
Met een proactieve houding weet ik andere
mensen te bewegen om samen mooie
resultaten te behalen.
Bestuurlijke sensitiviteit
Voor mijn huidige functie is het erg belangrijk
om zeer bewust te zijn van alle bestuurlijke- en
politieke ontwikkelingen.

2015 ( April )
Internationaal geregistreerd, gecertificeerd ADR
Conflictcoach /Mediator / Negotiatior/Arbitrator
2006-2007
Universiteit Utrecht
Gecertificeerde mediation opleiding
1997-1999
Rechtenstudie voor de functie belastingdeurwaarder
(Utrecht )
Belastingrecht, burgerlijk recht, Nederlands recht
& Internationaal recht
1977-1979
Interne opleiding voor douanebeambte
Burgerlijk recht, Strafrecht en strafvordering &
Belastingrecht
1972-1975
MTS | werktuigbouw

