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Curriculum Vitae 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam   : drs Lisa Stevens 
Adres   : Mgr Bekkersstraat 27 
Woonplaats  : 6836 HK  Arnhem 
Geboortedatum : 06-05-1960 
Telefoon          : 06 125 155 22 
e-mail   : lisa@atalanta-training.nl  
www   : www.atalanta-organisatiecoaching.nl  
 
BTW nr  : NL164153949B01 
Kamer van Koophandel: 09162148 
 
 
Lisa Stevens – Atalanta – organisatiecoaching 
 
Vanaf 1 september 2006 zelfstandig ondernemer,  
sr begeleider bij individuele- , team- en organisatieveranderingen met een grote liefde 
voor mensen,leren en veranderen .  

• sparringpartner voor HRM, P&O en leidinggevenden 

• procesbegeleider 

• trainer, coach, counselor, loopbaanadviseur 

Atalanta is een vlinder en staat symbool voor het ontpoppen van mens en organisatie. 
Zelf is Lisa ontpopt naar een eigen-wijze vrouw die er van geniet om anderen hun kracht te 
laten zien en ervaren. Zij heeft daarvoor haar eigen bedrijf opgericht, Atalanta-
organisatiecaoching. Veranderingen faciliteren zowel individueel, als in teamverband , als 
in de hele organisatie is haar passie. 
 
Haar achtergrond is docent, communicatiemanager, zakelijk leider, adviseur P&O, trainer, 
coach, loopbaanadviseur en ontwikkelaar, op vele verschillende terreinen, in verschillende 
branches en van werkvloer tot en met managementteam.  

Authenticiteit, verantwoordelijkheid, vertrouwen, creativiteit, plezier, passie en liefde 
zijn haar sleutelwoorden. Ze gaat er vanuit dat mensen in potentie alles in zich hebben om 
hun eigen groei en ontwikkeling te verwezenlijken. Daar heeft iemand, een team, een 
organisatie soms hulp bij nodig en die hulp kan zij bieden. Dat doet ze op haar eigen-wijze 
manier: enthousiast, betrokken, inspirerend, daadkrachtig, luisterend, direct, 
confronterend en speels. Lisa combineert ziel en zakelijkheid, verbindt body mind en spirit 
met elkaar en staat met beide voeten op de grond.  

Lisa is ook initiatiefnemer van Bep&Fatima een  vrijwilligers project in Arnhem: gratis 
coaching voor en door vrouwen voor vrouwen met een kleine portemonnee.   

Daarnaast is zij als trainer, coach of loopbaanadviseur verbonden aan Kenniscentrum GOC, 
Mobiliteitscentrum C3, Kenteq kenniscentrum voor de technische branche, de Hogeschool 
NCOI, FLOW Mobiliteitscentrum voor woningcorporaties, Martha Flora verzorgingshuizen, 
ProAmbt mobiliteitscentrum voor de overheid en de Zinzia Zorggroep. 

 

Daarnaast werkzaam voor: 
 
2018 - heden  Teamcoach Zinziazorggroep 3 dagen per week 

http://www.atalanta-organisatiecoaching.nl/
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2016 - 2018  Trainer (vrijwilligerswerk) bij Nederland dementievriendelijk 
2015 - heden  Freelance loopbaan / mobiliteitsadviseur - ProAmbt –  
2015 - heden  Freelance trainer-  Kenteq, http://www.kenteq.nl/ 
2014 - 2016  Freelance gecertificeerd re-integratiecoach- UWV 
2011-  2014 UWV re-integratiecoach voor werklozen in de ziektewet die uit zijn 

gevallen met psychische klachten 
2011 – 2017  Freelance mobiliteitsadviseur mobiliteitscentrum C3,   
   www.C3werkt.nl  
2010 - 2015  Freelance trainer coach, methodisch opleiden van   
   werkbegeleiders en coaching - Calibris Contract 
2010 –2013 Freelance trainer coach HigHopes, www.highopes.com, nieuw 

leiderschap  
2010 – 2013  Freelance loopbaanadviseur, trainer en coach - Way2talent,  
   www.way@talent.nl  
2008 – 2011   Freelance trainer coach De Wereld dat Ben Jij 
2007 – 2012   Freelance trainer en coach  - vrouwenwoensdag,    
   www.vrouwenwoensdag.nl 
2007 -  2011  Freelance trainer en loopbaanadviseur - Talent & Result, 
2007 – 2011   Freelance trainer en coach - Intergentes (opleiden leermeesters) 
2006 – heden Freelance trainer, coach, projectleider, assessor en het opleiden van 

assessoren, ontwikkelen lesmateriaal- Kenniscentrum GOC 
www.goc.nl   

2006  heden Freelance docent, trainer, ontwikkelaar, begeleiden studenten mbo 
en hbo- NCOI, www.ncoi.nl  

 
Vrijwilligerswerk 
 
Initiatiefnemer en coach Bep&Fatima, gratis coaching voor vrouwen met een hele kleine 
portemonnee door vrouwen (professionals) 2008- heden 
 
Bestuurlid APCG (arnhems platform voor chronisch zieken en gehandicapten) met als 
speciale taak het aansturen van het bureau 2012 - 2014 
 
Bestuur HigHopes 2011-2013 
 
Bestuurslid  Stichting De wereld dat ben jij 2008-2011 
 
Gezinscoach Stichting Buitenlandse werknemers Wijchen  
1983- 1990 
 
 

Opleidingen 
 

2018  Verlieskunde - Herman de Monnink  
 

2016 - 2018 Rouw en stervensbegeleiding - Nederlands instituut voor stervensbegeleiding 
 

2013 - 2015 Post HBO Holistische coach opleiding (Nogg – 2 Jaar) Persoonlijke en 
therapeutische ontwikkeling op spiritueel, energetisch, lichamelijk, 
psychisch, emotioneel en sociaal gebied) 

 
2012 – 2013 Opleiding tot meditatie trainer (School voor Intuïtie – 9 dagen)  
 
2012  Natuurcoaching – (Smaragdcoaching – 5 dagen) 

http://www.c3werkt.nl/
http://www.highopes.com/
http://www.way@talent.nl
http://www.vrouwenwoensdag.nl/
http://www.goc.nl/
http://www.ncoi.nl/


 3 

 
2012  In dialoog met het onbewuste – Psychosynthese (15 dagdelen) 
 
2011  Peace; living your purpose (energiewerk – Rozemondcoaching) 
 
2009 – 2010 NLP Masters | Transactionele Analyse | Systemisch Werk (Plata - 22-daagse 
  Master Coaching en Leiderschap) 
 
2009-2010 Exiting yourself (energiewerk - Rozemondcoaching, vervolg op Light body – 
  8 dagen) 
 
2009  Awakening your light body (energiewerk - Rozemondcoaching - 12 dagen) 
 
2008   Counseling   (Psychowerk – 5 maanden) 
 
2007   Leergang Dieptecoaching (KB&K – 5 dagen) 
 
2005 – 2006 PostMaster Organisatie & Personeelsmanagement: Leren, ontwikkelen en 

veranderen (19 studiedagen -universiteit Amsterdam – Utrecht en  Nijmegen, 
De Baak, Twijnstra Gudde)  

 
2003  Senioropleiding Loopbaanadviseur (9 studiedagen - Bureau Hoogendijk) 
 
1999 – 2001 Masteropleiding: Organisatiecultuur en management, academische opleiding 

aan de universiteit Utrecht, cum laude. Afgestudeerd in het thema 
arbeidsmarkt, diversiteit en genderproblematiek. Deze studie is een 
specialisatie in de studierichting bestuur en organisatie.  
 

1989 – 1991 Opleiding NGPR-A (Schoevers) 
 
1987 – 1989 Opleiding Management voor het Middenkader (IBW) 
 
1978 – 1983 Tweede graads Lerarenopleiding Geschiedenis en Aardrijkskunde 
  (Gelderse Leergangen Nijmegen)  
 
 
Kernkwaliteiten: Analytisch, Betrokken, Creatief, Daadkrachtig, Enthousiast, Inspirerend, 
Kritisch, Lef en lief, Open, Verbinden 
 

Overige werkervaring in de zakelijke dienstverlening 1979 - 2006 
 
Kenniscentrum GOC  Maart 2001- aug 2006 
 
Kenniscentrum GOC is de landelijke organisatie voor de grafimedia branche.  

• Managementadviseur HRM  

• Trainer 

• Coach  

• Loopbaanadviseur  

• Projectleider  
 
Universiteit Utrecht 
September 2001 – Januari 2003;  Onderzoeker (parttime 8 uur per week),  
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internationaal project naar een leven lang leren en employability in de staal- en 
metaalindustrie 
 
EFC; bureau voor 2 en 3 dimensionale vormgeving (grafische vormgeving en 
standbouw) 
 
P&O adviseur / Communicatiemanager / zakelijk leider  
 
ISBW opleiding en training 
Freelance trainer voor managementcursussen 
1997 – 2001 
 
Onderwijs  
1983 – 1989 Docente geschiedenis en aardrijkskunde 

 

Overige meerdaagse trainingen – cursussen 
 

2017  De bron van secure base -Leiderschap en begeleiderschap ontwikkelen  
  langs zes grote thema’s die samenkomen in de Transitiecirkel ( Jakob van 
  Wielink - 6 dagen)  
2016  Omgaan met dementie( Nederland Dementievriendelijk) 

2015-2016 Afscheid en overgang (ITL 4 weekenden),Shifttraining ( Stichting Shift 
  netwerk - Loopbaan- en arbeidsmarkttesten van Meurs en Tulip  

  training  (HollandConnect ) 
2011  Reiki deel 1 (Massage & Reiki Opleidingspraktijk Introspect),Shin Do  
  (innerlijke kracht opwekken –  Nederlof Insituut, Stemmen in de  
  stilte, stilte in je stem 
2009  Karakterstructuren Reich (Spreng coachingn), EFT Niveau 1 cursus   
  startcertificaat (realisatietrainingen), Certificerende training   
  competentietest WAVE , NLP | Transactionele Analyse, intensieve  
  basistraining (Plata trainingen) 
2008- 2012 Meditatie trainingen – Rozemond Coaching 
 

2007    Training werken vanuit je essentie ,Cursus Psychodrama  (Academie voor 
  psychodrama) 
  Mentale vaardigheden  (universiteit van Amsterdam ) 
2005   training focusing (Rene Maas) 
2004 - 2005 Filosofische  Train de trainer, train de coach (8 bronnen) 
2004  Zijnsoriëntatie (Annelies Otten, individuele coaching –   intervisie - 
  klankbordgroep coaching (Coaching in Organisaties), Coaching (PAO ,  
  Zelfsturend coachen volgens de methode van neurosemantiek ( PK 2) 
2003  EVC ( Stoas ) 
2002   Supervisie  (Dominique Scherpenborg , Strategische    
  adviesvaardigheden (NLP) (Effective Change consultants bv),   
  Training Loopbaangesprekken ( PAO ) 
2001  Training POP ( Schouten en Nelissen ), Training: Interne Audit (NVD ) 
1999 Training zelfpresentatie en profilering ( ISBW)  
1997- 2006 Spaans diverse opleidingen en cursussen 
1993  Financieel Management ( IMK) 
1992 Cursus Functioneringsgesprekken ( Randstad Uitzendbureau ) 
 
 
 
 


