Sandra Kok

Sandra I. Kok
Iedereen heeft recht op succes en iedereen kan ook succesvol zijn, het is een
keuze. Mijn missie is anderen te helpen om een succes van hun leven te maken,
privé en/of zakelijk. Ik vind mensen inspirerend en boeiend. Het is mijn passie
om mensen te laten ontdekken en bewust te laten worden van hun
mogelijkheden. Anders kijken levert zoveel meer op en stelt iemand in de
gelegenheid om aanwezig potentieel optimaal te benutten. Hiermee creëer je
zakelijke en privé een win-win situatie.
Ik hou me veel bezig met de Why van Simon Sinek en het Business Model
Innovatie. Beiden versterken elkaar en van hieruit is alles mogelijk.
Op de gebaande paden blijven past niet bij mij, ik volg mijn eigen weg en wil
daarmee anderen inspireren en uitdagen.

Mingersberg 3
3825 EH Amersfoort
E: info@sandrakok.com
T. 06 5431 2276

Why?
Ik heb een bewuste keuze gemaakt om
mijn eigen bureau te starten. De reden?
Vrijheid! Vrijheid om te kiezen met wie,
wanneer en waar ik wil werken.
Kansen en mogelijkheden zien en pakken
wanneer het mij uitkomt. Eerst in
loondienst en nu als ondernemer. Ik heb
meerdere inkomstenstromen die maken
dat ik mijn brede kennis optimaal kan
benutten en voor anderen beschikbaar
kan maken.
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kronen op mijn werk:
Bestuurslid Female Wave of Change
Lid netwerk Bewust Amersfoort
Founding Brand Partner WIN Worldwide
E-book ‘Profileren draait om jou!’ (via BookBoon.com)
Columnist Vrouwen-Ondernemen.nl
Co-creatie Jij in Beeld! dagen
Buddy De Tafel van Eén
Recensent ManagementBoek
Spreker op Secretaresse-Event (400p) UMCG 2012
Nominatie The Next Entrepreneur 2012
Docent Volksuniversiteit Amersfoort & Idea Soest
Programma Manager Global Women’s Summit Amsterdam 2011
Speeddatecoach Droomdag 2011
Programma Manager De Vrouw van 2011 - 100e Int.Vrouwendag 2011
Columnist Oplus.nu en VPmagazine
Opzetten eigen bureau naast fulltime baan
Coördinatie & Communicatie internationaal project – IBM
Ontwikkelen/uitwerken huisstijl en website - Ebo vd Bor
Ontwikkelen/lanceren Introductieprogramma Red Connection – Heinz
Communicatie Project Inspiration Office - Heinz
Ambassadeur Locatie Amersfoort
Bestuurslid, portefeuille sponsoring en acquisitie – BVV

Mijn opleidingen:

Masterclass Business Model Innovatie, Begripscode, NLP Introductie (Ravisie),
KeuzeKnikker (KeuzeHeer), Coaching (CIVAS), Persoonlijke Ontwikkeling
(Essence), Projectmatig Werken (S&N), PR (ISW), Binnenhuisarchitectuur (LOI),
Medisch Secretaresse (NAMS)

Mijn competenties:

Verbinden, sparren, profileren, spreken/trainen, communicatie, netwerken,
business modelling
Wordpress, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Indesign

Mijn werkgevers/opdrachtgevers:

You!/Officiele docs/Sandra Kok – werken aan succes

