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CV Monique Geerdink – Rizamoon Advies en training 

Werkervaring 

2014–heden  Rizamoon Advies en training, Utrecht 
 Adviseur, coach en trainer 
 Adviseren, begeleiden, coachen en trainen van opdrachtgevers in de publieke sector en 

in het bedrijfsleven op het gebied van: 
• Verander- en cultuurtrajecten en organisatieontwikkeling, o.a. leiderschap, 

organisatiecultuur, integriteit, omslag naar een andere organisatie-inrichting, sturing, 
cultuur en managementstijl, doorvertalen van visie naar concrete praktijk en gedrag 

• Teamontwikkeling en teamcoaching, samenwerkingsgedrag en werkprocessen 
• Persoonlijke ontwikkeling, communicatie- en leidinggevende vaardigheden 
• Nieuw Organiseren en Het Nieuwe Werken, resultaatgericht werken, feedback, 

elkaar aanspreken, persoonlijke effectiviteit 
• Opleiden en coachen op het gebied van de Mutal Gains Approach (MGA): 

onderhandelingsprocessen in multi stakeholder – multi issue situaties 
• Procesmanagement bij ruimtelijke ontwikkeling: gebiedsontwikkeling, fietsparkeren 

en regionale samenwerkingsvraagstukken 
• "Slim Werken", o.a. workshops Evernote en individuele begeleiding om effectiever 

te werken 
 

2017–heden  Boertien Vergouwen Overduin, Hilversum 
 Trainer en (team)coach 
 Als zelfstandig ondernemer (Rizamoon Advies) werkzaam voor klanten van Boertien 

Vergouwen Overduin. Teamcoaching, individuele coaching en training in communicatie- 
en leidinggevende vaardigheden. Opdrachtgevers in de publieke sector en in het 
bedrijfsleven. 

 

2014–2016  Nieuwe Dimensies, Eemnes 
 Adviseur en trainer 
 Als zelfstandig ondernemer (Rizamoon Advies) werkzaam voor klanten van Nieuwe 

Dimensies. Adviseren, begeleiden, coachen en trainen op het gebied van persoonlijke- 
en organisatieontwikkeling, cultuur, gedrag en samenwerking. Zelfstandig en in 
teamverband acquireren, offertes opstellen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van 
trajecten voor klanten. Opdrachtgevers in de publieke sector en in het bedrijfsleven. 

 

2007–2014  Managementadviesbureau Berenschot, Utrecht 
 (Senior) adviseur 
 Adviseren, onderzoeken, evalueren, begeleiden en trainen op het gebied van 

organisatieontwikkeling, cultuur, gedrag en samenwerking, in het bijzonder binnen de 
ruimtelijke ordeningssector. Opdrachtgevers in het bedrijfsleven en de publieke sector, 
o.a. waterschappen, ministerie IenM, RWS. Zelfstandig en in teamverband acquireren, 
offertes opstellen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van trajecten voor klanten.  

 

2001–2007 Nirov, Den Haag 
(Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, nu: Platform 31) 

 Adjunct-programmaleider Meerjarenprogramma Van Stad Naar Regio 
 Strategische ontwikkeling, incl. financiën, leidinggeven aan team 
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 Programmamedewerker Van Stad Naar Regio en Ontwikkelingsplanologie 
 Managen van projecten. Ontwikkelen en begeleiden van opleidingen, workshops, 

intervisiebijeenkomsten, zowel open inschrijving als in-company. Verzorgen van de 
werving inclusief PR-materialen. 

 

2001–2001 Universiteit Utrecht, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Utrecht 
 Medewerker Voorlichting en Public Relations 
 Eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen, het organiseren 

en uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten, het verzorgen van de interne communicatie en 
het communiceren met pers en externe partijen. 

 

Opleiding 

1994 – 2000  Sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht, doctoraaldiploma 2000 
   Specialisaties: Stadsgeografie, Geografie voor Educatie. Keuzevakken op het gebied van 

management en organisatie. 
 Activiteiten in het kader van het “Excellent Tracé” (honours programme), o.a. studie in 

Noorwegen en Zweden 
1988 – 1994 VWO, R.K. Scholengemeenschap Marianum, Groenlo, diploma juli 1994 
 
 

Trainingen en Cursussen:  

2018 Opleiding Teamcoaching Essenties, Teamchange 
2016 Train-de-trainer introductie, Karin de Galan 
2016 Effectiever beïnvloeden, De Associatie voor OrganisatieOntwikkeling 
2014-2016 Intern opleidingsprogramma Nieuwe Dimensies, werken met/vanuit o.a. 
 • DISCOVER , DISC en drijfveren 

• Transactionele Analyse 
• NLP 
• Lencioni Teamontwikkeling 
• Crucial conversations 
• Geweldloos communiceren (Rosenberg) 
• Speaking circles (Glickstein) 
• Sterke punten (Buckingham) 
• Sinek (why) en Wouter ‘t Hart 

2007-2014 Intern opleidingsprogramma Berenschot, werken met/vanuit o.a. 
 • Diverse modellen rond organisatieontwikkeling en verandermanagement 

(Kotter, Homan, Bridges, De Caluwé, Ten Have, Boonstra, Senge) 
• Diverse modellen in teamontwikkeling, leiderschap en leren (Quinn, Covey, 

Tuckman, Belbin teamrollen, Kolb, Roos van Leary, kernkwaliteiten) 
• Modellen rond drijfveren en gedrag, o.a. My Motivation Insights, Spiral 

Dynamics, MBTI (niet gecertificeerd) 
• Human Synergistics (Doedijns), systeem voor cultuurmetingen bij individuen, 

teams en organisaties, www.humansynergistics.com (gecertificeerd) 
• Consulting skills, De Associatie voor OrganisatieOntwikkeling 
• Leergang Praktijkgericht Adviseren 

2005 International Programme on the Management of Sustainability, verdieping in de Mutual 
Gains Approach voor onderhandelen bij gebiedsontwikkeling, intensief 
trainingsprogramma van een week met diverse simulaties (Sustainability Challenge 
Foundation). Lid van netwerk van MGA professionals: procesbegeleiders voor 
consensusbuilding en duurzame ontwikkeling, zie www.mga-netwerk.nl 
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2001-2007 Diverse cursussen en trainingen op het gebied van effectief en planmatig werken, 
Onderhandelen, Creativiteit op basis van MBTI. 

2001 Training gericht op persoonlijke ontwikkeling, op basis van het gedachtegoed van 
Steven Covey (CSI) 

 

 

Nevenactiviteiten  
 
2017 – heden Secretaris Stichting Waardenbenadering Leefomgeving, mede-ontwikkelaar materialen 
2015 – 2017  Coach en vrijwilliger bij NewDutchConnections, gericht op empowerment van (ex-) 

asielzoekers.  
2014 – heden  Gastdocent Verandermanagement, opleiding Facility Management, Hogeschool 

Rotterdam 
2013 – heden Trainingsacteur bij Consulting Skills, De Associatie voor OrganisatieOntwikkeling 
2011 – heden Lid van netwerk van MGA professionals: procesbegeleiders voor consensusbuilding en 

duurzame ontwikkeling. www.mga-netwerk.nl 
2006 – 2007 Mede-oprichter en lid RIO nuevo! dé nieuwe beweging van jonge professionals met een 

passie voor ruimtelijke ontwikkeling 

 

Taalbeheersing  

Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend in woord en geschrift), Frans, Duits en Noors (redelijk in 
woord en geschrift).  

 

Overig  

Publicaties: Publieke Werken. De menselijke maat in veranderen. Sdu uitgevers, 2010. 
Interesses: Wandelen, hardlopen, close harmony jazz koor, Scandinavië 
 

	 


