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CV  Wilmie Colbers Tel. 0612153560    info@colbersconsultancy.nl  
 
WERKERVARING____________________________________________________________________ 

Adviseur/ Coach/ trainer/auteur  Colbers Consultancy        2015- heden 

Mijn missie is binnen bedrijven te zorgen voor een bedding voor mensen om zich verder te ontwikkelen. Als 

mensen bloeien op hun werkplek is er organisatie-ontwikkeling. Het begint met het maken van keuzes waarbij 

verbinding en autonomie mooie ankers zijn. Teamleren of organisatieleren in het belang van samen goed te 

doen voor jezelf, voor de omgeving, voor het doel en voor de maatschappij. Opdrachten zowel binnen 

organisaties als ook trainingen waarbij ik als trainer processen binnen verschillende organisaties begeleidde.  

Opdrachtgevers: Humankind, Kinderrijk, Logavak, Dynamiek Scholengroep, Kindersofa, Kindercentrum Kees, 

Kinderopvang Okidoki, Van Harte, Noordhoff, Werkend Leren, Variva, tientallen kleine 

kinderopvangorganisaties, BCO-onderwijsadvies, Clooser2 en vele individuele coachingsklanten. 

 

Projecten die ik afgelopen jaren oppakte:  

Begeleiding van pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en trainers. Training, coaching, 

implementaties en het vastleggen van afspraken in beleid.  

Opleiding De Kinderopvangcoach en vervolgaanbod   https://www.logavak.nl/docent/144/wilmie-colbers 

Voorafgaand aan de verplichting binnen de branche om een coach aan te stellen voor de begeleiding van 

pedagogisch medewerkers ontwikkelde ik deze opleiding.  

Resultaat: ongeveer 200 pedagogisch coaches opgeleid voor het IKK gecertificeerde traject voor 

Kinderopvangcoach. De evaluaties zijn zeer positief. Start september 2017 tot heden.  

 

Opleiding Ruimte voor Baby’s en Train-de-trainer  

Samen met een aantal collega’s ontwikkelde ik een training (inclusief e-learning) voor pedagogisch 

medewerkers als verplichte nascholing in het omgaan met baby’s. (IKK-gecertificeerd) En daarnaast een Train-

de-Trainer waarbij we trainers opleiden op zelf de training te geven.  

Resultaat: er zijn inmiddels 600 pedagogisch medewerkers opgeleid en 40 trainers. De evaluaties zijn zeer 

positief. De training is inspirerend, praktisch en zet aan tot ander gedrag. Start januari 2018 tot heden. 

 

Stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit Dynamiek Scholengroep          sept 2017-mrt 2019 

Bovenschools Ondersteuningscoördinator/ orthopedagoog  

Als inluider van een nieuwe tijd, meer eigenaarschap voor leerkrachten en passender passend onderwijs. Door 

mijn gedrevenheid om te innoveren en om dingen voor elkaar te krijgen heb ik binnen Dynamiek Scholengroep 

zorg voor kinderen omgevormd tot kracht om Passend Onderwijs voor elkaar te krijgen. Nieuw gedrag, meer 

teamleren en focus op wat wel werkt. Lid van de Bovenschools Ondersteuningscoördinatoren-overleg binnen 

het Samenwerkingsverband Noord Limburg. 

 

Pedagogiek en Ontwikkeling  Catalpa Kinderopvang (nu Smallsteps) 2001-2008 

In verschillende functies ben ik steeds betrokken geweest bij de organisatieverandering.  

Coördinator team trainers/ pedagoog Project Pedagogische Ontwikkeling Catalpa Kinderopvang  

Een belangrijk project voor mijn ontwikkeling is het medevormgeven van een nieuw pedagogisch beleid 

‘Ontwikkelingsgericht werken’. Toen ik startte in 2001 waren er 50 locaties in 2008 waren er 350 locaties. Eén 

pedagogisch beleid binnen de totale club voor elkaar krijgen was de opdracht. Ik zette samen met mijn team 

een 4daagse training op, waarin pedagogische inhoud en communicatie beide onderdelen waren. Ik begeleidde 

de locatiemanagers te implementeren en te coachen. Daarnaast ontwikkelde ik een Ontwikkelingsvolgsysteem.  

Resultaat: Voelbaar en waarneembaar binnen de hele organisatie dat er nieuw pedagogisch beleid gevoerd 

werd. Een gedragen visie, uitvoering van alle onderdelen die ervoor zorgde dat er meer éénheid ontstond. 

Openheid binnen de organisatie: bij elkaar-over-de-schutting-kijk-projecten die slaagden.  
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Onderzoeker/buitenpromovendus Radboud Universiteit Nijmegen 2004-2008 

Door Catalpa Kinderopvang (grootste landelijke kinderopvangorganisatie, nu Smallsteps) ben ik gedetacheerd 

naar de Radboud Universiteit Nijmegen voor het doen van onderzoek naar kwaliteitsverbetering binnen de 

kinderopvang, werktitel van het Proefschrift was de Lerende Organisatie - Catalpa Kinderopvang. Niet 

afgerond, na komst nieuwe bestuurders werd nieuwe koers ingezet.  

 

Directeur/ vestigingsmanager/trainer/ pedagoog  

Beleidsmedewerker/coach  Allerlei Kinderopvangorganisaties 2001-heden  

Met een grote gedrevenheid om mensen zo zelfstandig mogelijk hun eigen weg te laten vinden die ten dienste 

staat van de kinderen, heb ik binnen kleine en ook de grootste organisaties me ingezet. Door flexibel, intuïtief 

en doortastend de kar te trekken of juist niet te trekken en te laten trekken lever ik een bijdrage aan het proces 

van samenwerken. Het doel is altijd dat de kinderen zich thuis voelen en met een grote mate van 

betrokkenheid aan het werk (spelen) zijn.  

 

OPLEIDINGEN_______________________________________________________________________ 

Instrument voor Hulp   ITIP     2019 

NLP practioner opleiding   Kuunganisha    2018 

Systemisch Werk   Kuunganisha    2018 

Life coach opleiding   Marianne Verrijth   2018 

Teamcoaching    Marijke Lingsma    2018 

Seminars Onderwijsontwikkeling   Allerlei     2018 

Coachopleiding   ICM     2017 

Intervisiebegeleidersopleiding   Clooser2    2016 

Mindfulnessbegeleidersopleiding   Clooser2    2016 

Coachingsopleiding gericht op baby’s  Lindekracht    2015 

Intervisievoorzittersopleiding   Clooser2    2015 

Pedagogisch inhoudelijke opleidingen: 

-TINK, Video Interactie Begeleiding,   Sardes, RIJKT    2013 

-VVERSTERK + managementmodule  BCO     2012 

-Welbevinden + Betrokkenheid   CEGO     2008 

Onderwijskunde (phd, niet voltooid)  Radboud Universiteit Nijmegen  2008 

-Observator-opleiding Interactievaardigheden NCKO     2007 

Trainers/coachopleiding   JJ-trainersacademie   2003 

Management Kinderopvang   Hogeschool In Holland   2000 

Orthopedagogiek, Drs   Radboud Universiteit Nijmegen  1997 

 

NEVENFUNCTIES____________________________________________________________________ 
Wandelcoach   Kaldenbroeck     2017-heden 
Auteur MBO-boeken   Noordhoff NU Pedagogisch Werk   2016-heden 
Lid op persoonlijke titel   Landelijk Pedagogen Platform   2001-2008 
 

VRIJE TIJD__________________________________________________________________________ 
Mijn kinderen (tweeling 2005), familie en vrienden, wandelen, paardrijden, dansen, natuur, kunst en 
mindfulness 


