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PERSONALIA 

Naam 
Geboren 

: Wouter van der Loon 
: Deventer, 25 augustus 1954 

Woonplaats en adres 
Burgernummer 

: Nijmegen, Wilhelminasingel 9A, 6524AH 
: 089553913 

Telefoon  vast 
Telefoon mobiel 

: 024-3240999 
: 06-53960140 

Mail 
Website 

: wouter@vanderloon.com 
: www.Ithacainteractie.nl   
   
 

MISSIE EN PROFIEL 

Mijn missie is het om leidinggevenden en medewerkers te helpen in hun ontdekkingstocht naar 
verbetering van hun werksituatie en werkcontext.  Ik doe dat vooral door hen te ondersteunen bij dit zelf 
te onderzoeken; door procesbegeleiding, het leveren van organisatiekundig en onderzoek gerichte kennis 
en inzicht en door samen te ontdekken. 
Ik ben een open, spontane en enthousiaste adviseur en coach die het leuk vind om samen met anderen 
“hun” wiel uit te vinden.  Onderzoekend, conceptueel en vindingrijk zijn enkele sleutelwoorden die mij 
kenmerken.  Een ontwikkelingsgerichte aanpak,  kritisch, out of the box, zoekend naar nieuwe wegen, 
maar met  oog voor praktische haalbaarheid en draagvlak. Sterk in het begeleiden van leerprocessen.  
Gericht op samenwerking. 
 
OPLEIDINGEN 

1994-1995        Postdoctorale Opleiding Master Managementconsultancy, VU Amsterdam (MMC) 
1982-1988 Sociologie van Arbeid en Bedrijf aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (drs.) 
1974-1977 Hbo-opleiding cultureel werk (vormingswerk) Sociale Academie Gelderland Arnhem. 
 
De belangrijkste  gevolgde cursussen en opleidingen: 

• Opleiding mediator (Caleidoscoop leertrajecten); 

• Systeemdynamiek in Organisaties (organisatieopstellingen)(Bert Hellinger Instituut);  

• Basisopleiding trainer Mindfulness (SeeTrue); 

• Master-Practitioner NLP  (IEP); 

• Practitioner NLP  (Seth); 

• Oplossingsgerichte Loopbaanbegeleiding (Noam); 

• Motiverende gespreksvoering, (motivational interviewing)  (IEP); 

• Opleiding de Creatiespiraal  (Marinus Knoope / HAN);  

• Didactiek voor HBO docenten (HAN,VDO); 

• Spiral Dynamics, level 1 en 2 (Practitioner) (School of Synervation);  

mailto:wouter@vanderloon.com
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• Investors In People (Erkend Adviseur);  

• Basisopleiding voor organisatieadviseurs (SIOO);   

• HRM,  Prof. Vloeberghs. 
 
CERTIFICERINGEN (inclusief opleidingen) 

• Mediator en conflictcoach (ADR-register, https://www.adr-register.com/nl/adr-
practitioners/5632/W.%20(Wouter)-van%20der%20Loon/#coachcontact); 

• Myers Briggs Type Indicator (MBTI ) step 1 en 2, OPP, www.themyersbriggs.com 

• Mindsonar (metaprofielanalyse). IEP, info: www.mindsonar.nl ; 

• Senior Kwalificatie Examineren (SKE), Cito, Register NVE (Nederlandse Vereniging Examens); 
 

 

 
WERKERVARING 

Vanaf 2018 
Vanaf 2009  
Vanaf 2014  

Mediator Basculegroep en Topaze, met name in het STOP-project 
Adviseur en  eigenaar ITHACA InterActie BV. 
Docent TIO, University of applied sciences, vestiging Utrecht: 
o Docent HRM, Management en Organisatie, HRM, Adviesvaardigheden, 

Managementvaardigheden; 
o Lid Examencommissie; 
o Vakcoördinator, mentor nieuwe docenten. 

2007-2009 Opleider Trainer Adviseur VDO Opleiding en Advies, Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen (HAN): 
o Projectleider en ontwikkelaar Management Development (MD)-projecten; 
o Lid kenniskring lectoraat HRM en kerndocent Strategisch HRM 

masteropleiding HRM; 
o Docent MD-trajecten; 
o Accountmanager (overheden). 

1993-2007 Zelfstandige consultant en partner (bestuurder) adviesbureaus (respectievelijk 
Faber, Nap en Van der Loon, Hasper en Van der Torn BV, Quaesta, 
Reisgenoten in Organisatieontwikkeling BV). In die hoedanigheid zelf 
verantwoordelijk voor netwerkbeheer en acquisitie. 
Relevante (langdurige) interim-managementtrajecten: 
o Vervanger hoofd P & O Rechtbank; 
o Hoofd P & O a.i. Politiekorps; 
o Hoofd OVO a.i. (Ontwikkeling, Vorming en Opleiding) Politiekorps; 
o Coördinator opleidingen landelijk project digitaal netwerk OOV sector. 

1989-1993 Organisatieadviseur/managementtrainer bij het Politiestudiecentrum 
Warnsveld, onderdeel van het Ministerie van BZK.  Uitvoering MD-programma 
Politieofficieren, advisering politiekorpsen en trekker HRM (o.a. projectleider 
opleidingen in het kader van de landelijke implementatie functiewaardering). 

1987-1989 Provinciaal consulent arbeidsmarkt/onderwijs Centrum Buitenlanders 
Gelderland. Ontwikkelen en stimuleren van scholingstrajecten en 
werkgelegenheidsprojecten in het kader van verbetering positie migranten en 
toeleiding naar de arbeidsmarkt. 

1984-1987 Afdelingshoofd Nijmegen Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers 
Gelderland. Leidinggeven aan team medewerkers en externe representatie 
instelling (belangenbeharting doelgroep op bestuurlijk en institutioneel 
niveau).  

https://www.adr-register.com/nl/adr-practitioners/5632/W.%20(Wouter)-van%20der%20Loon/#coachcontact
https://www.adr-register.com/nl/adr-practitioners/5632/W.%20(Wouter)-van%20der%20Loon/#coachcontact
http://www.mindsonar.nl/
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1979-1984 Beleidsambtenaar Welzijn bij Gemeente Doesburg, vanaf 1980 tevens 
Coördinator Minderhedenbeleid. 
 
 

OVERIG 

• Samen met Helma Boerboom van CO3 Consultancy ontwikkelde ik de Veranderspiegel, een 
methode voor reflectief veranderen.  

• Ik vervulde bestuursfuncties binnen de (basis-)educatie (voorzitter)  en de maatschappelijke 
dienstverlening. Ik was ruim 5 jaar bestuurslid (secretaris) van een grote sportvereniging en 
ben een aantal jaren bestuurslid geweest van de NVP Gelderland.  

• Ik was in het verleden freelance docent bij de Universiteit Twente bij de Master of Public 
Management, bij de Bestuursacademie Gelderland (Sociologie) en  bij de Stichting IVIO. 

• Ik heb een paar jaar gewerkt aan een niet afgemaakt promotietraject over mogelijkheden en 
onmogelijkheden van managementreductie in relatie tot versterking van zelfsturing. Dit bij  
“the  School of Management”, Open Universiteit. 

• Ik heb enkele artikelen en boekjes op mijn naam staan, deels samen met anderen geschreven, 
o.a. over:  

o HRM (Politiekatern);  
o Gedifferentieerd belonen bij de Nederlandse Politie, Gids voor 

Personeelsmanagement; 
o Kwaliteitszorg (Politiekatern);  
o Positieve actie (Nederlands Centrum Buitenlanders);   
o Functiewaardering  (Themacahier HRM, Kluwer Bedrijfswetenschappen);  
o Opleidingsbeleid (Tijdschrift voor politie);  
o Sociale aspecten reorganisatie (Lohpez/politiestudiecentrum);   
o De professionalisering van personeelsadviseurs (VUGA Uitgeverij); 
o Mensen maken systemen, systemen weer mensen (over hiërarchische sturing in de 

zorg) (SKIPR, tijdschrift voor bestuur en management in de zorg); 
o Functiehuizen (Maklu Uitgevers) (ISBN 978-90-466-0599-8); 
o Ik schrijf en schreef columns in het blad Change Your Business en Aan de Slag (online) 

tijdschrift voor arbeidsmobiliteit. 

• Ik ben CRKBO geregistreerd docent (opleidingen BTW vrij).  

• Ik ben  lid van de Nederlandse Mediator Vereniging (NMV). 

• Ik ben geregistreerd ICR-coach (International Coaches Register) 
 

 


