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Expertisegebieden HR:








Management & talent development, van strategisch ontwerp tot implementatie en uitvoering
Individuele coaching
Team ontwikkeling & effectiviteit
Trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, communicatie
Mobiliteitstrajecten
Recruitment
HR projecten | Reorganisaties

Profiel:

Coach en eigenaar van Linda Witte Coaching &
Talentontwikkeling (sept ’14 – nu)

Het is mijn passie om mensen, teams
en organisaties in hun kracht te zetten
door hen te helpen bij het optimaal
inzetten van talent om daarmee:


Als mens een zo gelukkig mogelijk
(werk)leven te leiden, gebaseerd
op kracht en eigen keuzes



Als team meer werkplezier te
hebben en de performance te
verbeteren, gebaseerd op
diversiteit en waardering voor de
verschillen die er zijn



Als organisatie de strategische
doelen te bereiken, gebaseerd op
een juiste en duurzame inzet van
kwaliteiten en talenten

In alles wat ik doe – individueel, met
teams of als consultant - zijn
kernwoorden:







Energiek
Verbindend
Verdiepend
Resultaatgericht
Positief
Scherp







Individuele coaching – loopbaan & life
Teamontwikkeling – oa. aan de hand van
Management Drives
Trainingen
Drijfveeranalyses
Consultancy en projecten (zie expertisegebieden)

Senior Adviseur Learning & Development AEGON
Nederland (jan ’12 – febr ‘16)
Verantwoordelijk voor het adviseren van directie, managers
en HR over leiderschaps- en talentontwikkeling, van
diagnose en ontwerp tot uitvoering en evaluatie.
Belangrijkste taken:







ontwikkelen en vormgeven van
leiderschapsprogramma's voor managers die aansluiten
op de organisatie ontwikkelingen van AEGON
coachen van trainees, talenten en leidinggevenden in
het kader van mobiliteit en ontwikkeling
ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven op
het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap
(ontwikkel assessments, trainingen)
verder uitbouwen van de talent development
management aanpak richting verschillende talent
doelgroepen
professionaliseren van successieplanning voor het
management
ontwikkelen, implementeren en begeleiden van een
traineeship voor startende academen

Opleidingen:
2001: Focus on Strategy &
Development IMD te Lausanne
1991 - 1997: Propedeuse NL Recht
(voltooid 1992), aansluitend Personeel
wetenschappen (bovenbouw studie)
Universiteit Tilburg
1995: Strathclyde University te
Glasgow (Human Resource
Management)
1985 – 1991: Atheneum SSGM
Middelburg

Senior Talent Development Adviseur AEGON Nederland
(mrt ’06 – jan ’12)
Verantwoordelijk voor ontwikkeling, implementatie en
uitvoering van Management- en Talent Development aanpak
binnen AEGON Nederland. Daarnaast lid van de projectgroep
die de reorganisatie van AEGON coördineert (september ‘11
tot januari ’12).
Belangrijkste taken:




Trainingen:
 Coachen met Voice Dialogue 2015
 Leergang Coaching voor
Professionals – School voor
Coaching 2014
 Management Drives drijfveren
certificering (Indivduele Profielen en
Groepen, Teams en Organisatie)
2013
 Micro-insurance Leadership
Experience in Gambia (Better
Future) 2009
 MBTI certificering (Myers Briggs
Type Indicator) 2005




ontwikkelen van een raamwerk om verschillende
talentgroepen te herkennen, oa. door het opstellen van
competentieprofielen
organiseren van jaarlijkse talent reviews om samen met
het lijnmanagement talenten te identificeren
ontwikkelen en faciliteren van management development
programma’s (training, coaching, events)
begeleiden van high potentials
opzetten en uitvoeren van successieplanning voor senior
management

Talent Development Officer KPN (juni ’04 – mrt ’06)
Verantwoordelijk voor identificatie en ontwikkeling van
talenten binnen KPN met als doel een optimale invulling van
sleutelfuncties.
Senior Accountmanager KPN Wholesale (sept ’00 – mei ’04)
Verantwoordelijk voor relatiebeheer en verkoop van
interconnectie-, transmissie- en MDF portfolio aan andere
telecom operators zoals British Telecom, Versatel, Tele2.
Behaald target: 35 mln euro omzet.
Recruiter KPN Management Development (sept ’98 – aug
’00)

Interesses:




Gezin
Racefietsen, hardlopen en
(berg)wandelen
Kamperen en reizen

Verantwoordelijk voor werving & selectie van startende
HBO’ers op commercieel en financieel gebied voor geheel
KPN. Zichtbaarheid vergroot in relevante doelgroepen.
Behaald target werving 100 starters/jaar.
Personeelsmanager KPN Telecom B.V., district Rotterdam
(apr ’97 – aug ’98)
Verantwoordelijk voor alle personeelsaangelegenheden
(250 medewerkers) op het gebied van in-, door- en uitstroom

