(Curriculum Vitae Gunie du Chatinier)

PERSOONSGEGEVENS

WERKERVARING

Naam

Gunie du Chatinier

1980-1981

Telefonisch verkoper bij handelsfirma in Amsterdam

Adres

Trombonestraat 54

1981-1982

Buitendienst verkoper bij handelsfirma in Amsterdam

		

3822 CH Amersfoort

Mobiel

06 – 440 666 96

1983-1991

Trainer/adviseur bij Gooiconsult, Hilversum

Telefoon

033 – 4724301

Verantwoordelijkheidsgebieden: ontwikkeling en uitvoering van training op het gebied

E-mail

a.l.duchatinier@hetnet.nl

van commercie, communicatie, tweegesprekken en leidinggeven.

Nationaliteit

Nederlands

• acquisitie van opdrachten

Burgerlijke staat

gehuwd

• accountmanagement

Geboortedatum

24 juli 1955

• organisatieadvies

Geboorteplaats

Geleen

• werving en selectie
• vanaf 1985 manager van het brancheteam (7 personen) ‘dienstverlening (profit
en non-profit)’

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

1991-1997

Managementadviesbureau Du Chatinier (zzp)

1967-1973

Atheneum-B

In deze periode heb ik als kleine zelfstandige een scala aan opdrachten uitgevoerd als

1973-1978

Psychologie (Universiteit van Amsterdam), kandidaatsexamen

trainer, adviseur of interim-manager.

1978-1985

Psychologie (Universiteit van Amsterdam), doctoraalexamen

• werving en selectie
• cultuurverandering

1986

Assessment Center methodiek, GITP

• individuele coaching

1987

NIMA A, ISW

• in-company trainingen

1988

NIMA B, ISW (niet afgerond)

• interim-management

1996

Persoonlijke effectiviteit, Schoonderwoerd

1998

OPQ-licentie, SHL (voorheen Psychotechniek)

1997-2013

1999

NIP-licentie

In deze periode heb ik me vooral verder gespecialiseerd in de onderwerpen compe-

2001-2002

Bedrijfskundig Management voor professionals (Avans+)

tentiemanagement en competentiemeting.

2007

Big five licentie (PiCompany)

2008

Inzicht in invloed (Zuidema)

Competentiemanagement

1983-heden

diverse interne workshops en trainingen

Het invoeren van competentiemanagement bij organisaties als HRM-instrument met

Senior trainer/adviseur bij Gooiconsult, Huizen

als doelstelling het professionaliseren van instroom, doorstroom, ontwikkeling en uitstroom van medewerkers.
Bijbehorende kernactiviteiten
• acquireren van opdrachten
• ontwikkelen competentiehuis
• functieprofielen vertalen naar competentieprofielen
• systemen en hulpmiddelen ontwikkelen voor functionerings-, beoordelings- en
coachingsgesprekken

(Curriculum Vitae Gunie du Chatinier)

• advisering aan en training van directies, managers en medewerkers

2013- juni 2014   Seniorconsultant HRM bij SDB Groep, Leidschendam

• ontwerpen van langdurige ontwikkelingstrajecten voor management-, professionele

In deze functie was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verkopen en uitvoeren

en commerciële functies.

van HRM-diensten voor onze klanten in de zorgsector.

Competentiemeting

Deze HRM-diensten waren strategisch, tactisch en operationeel van aard.

Op professionele, betrouwbare en psychometrisch/methodologisch onderbouwde

Tot de dienstverlening behoorden:

manier ontwikkelen en uitvoeren van assessments en competentiemetingen met drie

• onderzoek

toepassingsgebieden: geschiktheidsbepaling, ontwikkeladviezen en loopbaanoriëntatie.

• interim management
• detachering

Bijbehorende kernactiviteiten

• projectleiderschap

• acquireren van opdrachten

• consultancy

• architecteren en uitvoeren van assessments (werving en selectie)
• schrijven van assessmentrapporten

1 september 2014 - heden Gunie du Chatinier, HRM-diensten
(www.gunieduchatinier.nl)

• voeren van terugkoppelgesprekken met kandidaten en beslissers
• architecteren en uitvoeren van developmentscans (ontwikkelingsdoel)

Met mijn zelfstandige onderneming help ik individuen, teams en organisaties in hun

• schrijven van rapporten

ontwikkeling met de volgende diensten:

• formuleren van concrete ontwikkelingsadviezen en loopbaanpad

• training in communicatieve vaardigheden op diverse terreinen (management

• ontwerpen en implementeren van maatwerk 180/270/360-graden metingen
• formuleren van leercontracten.

gesprekken, onderhandelen, adviseren, commercie, leidinggeven)
• coaching van individuen
• assessment en selectieactiviteiten (erkend NIP-psycholoog; beschikking over

Vanaf 2000-2013 Hoofd expertgroep assessments, competentiemeting en examens
In deze functie was ik eindverantwoordelijk voor:

diverse goede gevalideerde testen)
• HRM-advies, bijv. inrichting zelfsturende teams (www.zelfsturendeteams.com)

• ondersteunen van acquisitie en accountmanagement
• kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing*1
• productontwikkeling en productinnovatie van online meetinstrumentarium
• aansturing en coaching van uitvoerende professionals (waarvan deels freelancers)
• advisering aan de directie over beleidsmatige aspecten
• efficiëntie en financieel rendement in de uitvoering
• aansturing en coaching van ingezette acteurs op simulaties in assessments
• ontwerpen en implementeren van maatwerk 180/270/360-graden metingen
• aansturing van de logistiek/ondersteunende eenheid.
De klanten waren veelal grotere organisaties in de dienstverlening, 50/50 verdeeld
over profit- en non-profit organisaties (ABN AMR0, Ministerie van Defensie, CBS,
Medtronic, Belastingdienst, Provincie Gelderland, NUON, Alliander, Liander, Pentascope, KPN, Sodexo, NMA, DNB, Friesland Bank, Schoevers, ING, NIBE).

1

Ik hanteer de COTAN-codes en NIP-codes voor de uitvoering. Op het vlak van de wetenschappelijke onderbouwing is prof. dr. Paul Jansen van de Vrije Universiteit Amsterdam sinds 2002
mijn auditor en adviseur.

ACTIVITEITEN EN BELANGSTELLINGEN
Vrijetijdsbesteding
Schaken, wandelen, zwemmen, muziek, musea, lezen, quizzen, politiek
Vrijwilligerswerk
• Veel bestuurlijke ervaring in het verenigingsleven
• Begeleiding van mensen met een handicap

