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  Werkervaring 

Ontwikkel jezelf,  

een ander kan dat  

niet doen 

Curriculum Vitae 
     Rita Verduin 

2014     Freelance e-coach & e-learning ontwerp Buijssen Training & Educatie 

2013     Lid Raad van Toezicht (bijbaan)                      MEE Oost Gelderland 

2008     Manager HR Development                          Wegener Media 

2002     Senior Management Consultant                 Ordina Public Consulting 

2000     Manager HRM                      Relan ICT/Ordina SZ 

1999     Hoofd Management Development  Relan Holding 

1996     Hoofd Management Development  ING - Postbank 

1992     (Senior) Personeelsadviseur    ING - ING Bank 

1989     Beleidsmedewerker Loopbaanontwikkeling ING - NMB Postbank  

1986     Opleider/Trainer   ING - NMB Bank 

 

Wie ben ik? 

Mijn talent is leiding geven aan (HR) teams en professionals en aan strategische HR 

ontwikkelingsprocessen in turbulente tijden. Ik kan goed luisteren, vertrouwen geven 

en mensen in beweging brengen waardoor deze beter in hun eigen kracht komen 

te staan. Beweging beweegt mij. 

Mijn loopbaanmotto is: verbinden, vernieuwen en verbeteren. Ik houd van innovatie 

en ontwikkeling. Ik zet kansen om in resultaat. Ik heb werkervaring in profit en non-

profit organisaties, als extern consultant en vanuit een dienstverband. 

Ik heb leiding gegeven aan hoog- en laagopgeleide collega's en ben als project-

manager verantwoordelijk geweest voor grote en complexe projecten. Ik heb 

namens de werkgever succesvol onderhandeld met vakorganisaties en onder-

nemingsraden. En last but bot least, ik was al een human being voor ik human 

resource werd en kan netwerken als de beste.    

 

Waar ben ik trots op? 

Bij Wegener Media gaf ik leiding aan de afdeling HR Development. Daar heb ik 

samen met mijn team een innovatieslag gerealiseerd in het HR beleid en de tools 

die daarbij worden ingezet. Te noemen zijn: Wegener Academy, E-academy 

Wegener, loopbaansite WiL en Wegeners ontwikkelingsgerichte en digitale HR 

cyclus. Ook heb ik de managementopleidingenstructuur vernieuwd en vele 

collega's 'meegenomen' in de wondere wereld van digitale (social) media.  

Als extern consultant ben ik zes jaar fulltime declarabel geweest, in zowel interim 

managementrollen als in een rol als projectmanager of adviseur. 

 

 



Topblogger!  

 

 

Wat wil ik vinden? 

"Door haar vertrouwen in mijn 

kunnen daagde ze me uit om 

mijn comfortzone meermaals 

te verlaten. Dat heeft me laten 

groeien en dat kenmerkt in 

mijn beleving haar kwaliteiten 

als leidinggevende en coach. 

Ook typisch Rita is haar 

innovatieve geest. Ze is erg 

gericht op innovatie." 

Curriculum Vitae 
     Rita Verduin 

Ik wil graag een nieuwe (tijdelijke) leidinggevende baan vinden bij een organisatie        

die mijn innovatiekracht en leiderschap kan gebruiken. Per 1 januari 2014 is mijn baan 

 bij Wegener Media komen te vervallen vanwege de aanhoudende malaise bij 

dagbladuitgeverijen. Ik ben per direct beschikbaar. 

 

Opleidingen 
 

2010 - 2014   ZKM Consultant ©  (diploma 2014) Radboud Universiteit Nijmegen 

1999 - 2001   Bedrijfskunde (bachelor)           Hogeschool Utrecht 

1993 - 1994   Journalistiek voor Academici   Hogeschool Utrecht 

1987 - 1988   Leergang Leren in Arbeidsorganisaties NPI Zeist 

1978 - 1986   A&O Psychologie (doctoraal)  Radboud Universiteit Nijmegen 

1983 - 1984   1e gr.bev. Maatschappijleer  Radboud Universiteit Nijmegen 

1970- 1977    VWO     GSW Woensel - Eindhoven 

 

Wat doe ik nog meer? 

Als zelfstandig psycholoog voer ik ZKM onderzoeken uit. Dit is een psychologisch 

instrument waarbij met het levensverhaal van mensen een individueel ontwikkelings-

assessment wordt gemaakt. Het geeft inzicht in positieve en negatieve levenspatronen en 

werkt krachtig bij loopbaanadvisering en coaching.  

In mijn vrije tijd zet ik me in voor de maatschappij als lid van de Raad van Toezicht van 

MEE Oost Gelderland. Dit is een non-profit organisatie in de zorg die zich inzet voor 

mensen met een beperking. Ik ben secretaris van atletiekvereniging U-Track waar ik ook 

actief ben als hardloper. Als voorzitter van het organisatieteam van de Pheidippisloop 

realiseer ik jaarlijks deze estafetteloop voor U-Track.  

Daarnaast schrijf ik graag. Dit doe ik op mijn eigen weblog en op enkele werkge-

relateerde blogs zoals: @ http://www.lerendeleiders.nl, en @ http://expand.nl.  

 

Cursussen (niet uitputtend) 

2013     Praktijktraining Moodle    

2012     Maatwerktraining Wordpress en Training Franciscaans Leiderschap 

2011     Managementleergang 'Leiderschap in Transitie' - programma opgezet 

2010     Finance for Non Financials 

2005     Leergang Implementeren, Commerciële Consulting Skills en Prince2 

2002     Individuele coaching en diverse HR cursussen 

 

#runningrokje 

Jolanda Schonewille, 

mgr Wegener Academy 

en collega op LinkedIn 

Topblogger! 

>2500 hits 


