M.E.M. (Meta) Peek
Curriculum Vitae

PERSOONLIJKE GEGEVENS

KERNKWALITEITEN

Ir. M.E.M. (Meta) Peek
Partner

Ervaren en professionele trainer, coach
en leidinggevende. Verzorgt trajecten van
werkvloer tot top-leidinggevend niveau.
Grote mate van inzet, betrokken, sterk
inlevend vermogen, scherp analytisch en
constructief confronterend.

OPLEIDING

▪
▪
▪

Diverse opleidingen voor coaching en
intervisie.
Insights Discovery, 2010.
Humane Voeding, Universiteit en
Researchcentrum Wageningen,
1977-1984.

RELEVANTE PROJECTEN

▪

WERKERVARING

▪

▪

▪
▪

RONT Management Consultants,
organisatieadviseur en trainer, sinds
2004 managing consultant, 1998heden.
Vrije Universiteit Amsterdam,
programmamanager/trainer/docent.
Organiseren en inhoudelijk verzorgen
postdoctorale opleidingen bedrijfskunde, laatste vier jaar als vestigingsmanager in Nijmegen, 1988-1998.
Voedingsraad Den Haag,
onderzoeker/ adviseur, 1987-1988.
Wageningen Universiteit en
Research-centrum, wetenschappelijk
mede-werker en mede-projectleider in
groot internationaal voedings-kundig
onderzoek, 1984-1987.

▪

▪

EXPERTISE

▪
▪

▪

Trainer/coach: training en begeleiding
van groepen, individuele managers
en medewerkers.
Vanaf 2006 met name werkzaam op
het hoogste niveau in overheidsorganisaties voor Management
Development-trajecten en individuele
coaching aan leiders.
Programmamanager: verantwoordelijk voor en leidinggeven aan grote en
complexe opleidingsprojecten en
onderzoeken.

▪

Traject certificering uitvoerders
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor Ministerie van
Veiligheid en Justitie, onderzoeker en
adviseur.
Meerjarig Management Developmenttraject Strategische advisering,
ontwikkeling en training van alle
leidinggevenden van Rijksdienst voor
het Wegverkeer (RDW).
Groot aantal projecten en opleidingstrajecten voor UWV,
accountmanager, projectleider,
adviseur en trainer.
De projecten variëren: ontwerpen van
en werken aan (nieuwe) structuren,
implementeren van een (nieuw)
kwaliteitsmanagementsysteem,
jaarplansystematiek, trainen van
personen in relevante vaardigheden
en persoonlijke effectiviteit.
Voorbeelden:
- Advisering, begeleiding en training
van zowel Top 20 (inclusief RvB)
als Top 70 van UWV (1e echelon,
vanaf schaal 16).
- Ontwikkeling en uitvoering
Management Development-traject
voor interne kwaliteitsadviseurs
Raad van Bestuur tot
regiodirecteuren.
Betrokken bij meerjarig Management
Development-programma (DiTO) van
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI),
adviseren/ontwikkelen/ doceren/
trainen.
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▪
▪

▪

▪

Managementleergangen voor
operationeel leidinggevenden aan de
Politie Academie, trainer/opleider.
Integriteitstrajecten bij de overheid in
opdracht van CAOP/BIOS van
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, workshopbegeleider.
Omscholingstrajecten op gebieden
als export, logistiek, kwaliteitszorg en
informatisering, manager/opleider/
adviseur.
Instructies, implementatie- en
vervolgtrainingen ZelfredzaamheidMatrix bij onder andere gemeentes en
GGD’s.
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