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ROGIER VAN OOSTERHOUT 

SPECIALISATIES   Het begeleiden van sociale processen bij 

organisatieveranderingen (structuur/cultuur); 

 teamcoaching en personal coaching bij verandermanagement; 

 teamvormingssessies ter ondersteuning van QRM; 

 MT-trainingen; ‘vanuit visie en strategie naar operatie’; 

 motiveren van mensen en helpen bij gedragsproblematiek, in alle 

organisatielagen; 

 effectief communiceren, intern en extern; 

 gespreksvoering (functionerings-, beoordelings- en 

slechtnieuwsgesprekken); 

 presenteren, gesprekstechnieken, mediatrainingen; 

 situationeel leiderschap, leanleiderschap, dienend leiderschap; 

 verkooptrainingen, adviseursvaardigheden; 

 kortom; mensen inspireren en helpen het beste uit zichzelf te 

halen. 

COMPETENTIES  Ik werk en adem als veranderkundige, trainer, voice-over en presentator. 

Dat levert een heerlijk afwisselende agenda op, maar daar doorheen loopt 

toch ook een duidelijke rode draad: mijn ouders hebben mij al vroeg 

meegegeven de taal te spreken van degene die ik tegenover me heb en dat 

is ook meteen mijn grootste passie. Contact maken, sfeerbeheer en samen 

groeien. In al mijn beroepsmatige uitingen spelen die vaardigheden, of 

eigenschappen een flinke rol. Ik ben sterk in het  inspireren van mensen in 

organisaties in verandering, het voeden en ondersteunen van persoonlijke 

groei en mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Ik sla graag de 

brug tussen strategie en operatie en vind het een uitdaging om complexere 

organisatiedoelen te vertalen individuele handvatten. Ik help graag bij 

veranderingen in organisatieculturen, het werken aan teamdoelmatigheid, 

persoonlijke effectiviteit, samenwerken en communicatie, leiderschap of 

vergadertrainingen. Samengevat; nieuwe energie, inzichten en 

vaardigheden in het sociale systeem van organisaties.  
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WERKERVARING  TRAINER, VERANDERKUNDIGE BIJ CENSOR VOOR DE VERANDERING EN CENSOR BESTUUR 

2010 – heden. 

ASSESSOR JEP PERSOONSCERTIFICERINGEN 

2010 – 2013. 

ASSESOR PEOPLE IN TRANSFER 

2007 – 2012. 

RAYONMANAGER REUMAFONDS (PARTTIME) 

2004 – 2009. 

VENNOOT TVTEAM AV- EN TV-PRODUCTIES (PARTTIME) 

2003 – heden. 

FREELANCE DAGVOORZITTER/PODIUMPRESENTATOR, VOICE-OVER. 

2002 – heden. 

ZELFSTANDIG COACH/TRAINER 

2001 – heden.   

PROGRAMMAMAKER EN PRESENTATOR BIJ OMROEP BRABANT TV, SON. 

2001 – heden.   

 

OPLEIDING   Arbeids- en Organisatiepsychologie Post-HBO 

 Journalistiek en Voorlichting HBO 

 Sociaal Pedagogisch Werk MBO 

 

HOBBY’S  Lezen (literaire thrillers), reizen (van zonvakantie tot ontdekkingsreis), theaterbezoek, muziek 

(van A tot Z) en presenteren van evenementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


