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Geboren

8 september 1962

Adres

Sint Jozeflaan 4
5817AC Smakt/Venray
0478 636757/06-22556332

Telefoon
Email

margo@bolenius.nu
www.bolenius.nu

Werkervaring
2012-heden
Senior manager en personal coach. Eigenaar van Bolenius HR advies & begeleiding. Mijn
opdrachtgevers bevinden zich zowel in profit (Retail, Logistiek, MKB) als in non-profit organisaties
(Zorg, Overheid) en particulieren.
2006–2012

P&O manager (directe aansturing van 9 professionals en medeverantwoordelijk personeelsbeleid)
Jan Linders Supermarkten (regionale retailer; 3000 medewerkers, distributiecentrum en
servicekantoor).

2004 – 2006

Verzuim- en re-integratie consultant (verantwoordelijk voor regio Limburg en Brabant NO) bij
arbodienstverlener Nimot® (BV Nimroc io). Activiteiten gericht op implementeren van Wet
verbetering Poortwachter bij ondernemers MKB. Advisering en begeleiding op gebied van
personeelsmanagement, preventie en Arbo.

2001 – 2004

Arbeidsintegratie consulent (verantwoordelijk voor arbeidstoeleiding en -bemiddeling van langdurig
arbeidsongeschikten en – werklozen en voor inburgeringstrajecten nieuwkomers gemeente Cuijk)
IBN-groep (sociale werkvoorziening NO Brabant; 3800 medewerkers)
Casemanager (verantwoordelijk voor indicatiestelling Wsw voor mensen met lichamelijke-,
geestelijke- en/of verstandelijke beperkingen) IBN-groep indicatiecommissie.

1990 - 2001

Hoofdassistente Apotheek Klinische Farmacie (directe aansturing van 10 professionals en
medeverantwoordelijk voor totale geneesmiddelenbereiding en kwaliteitsborgingsysteem) UMC St.
Radboud Nijmegen.
Apothekersassistente Brocacef Ziekenhuis farmacie.

1983 - 1990

(Relevante) Opleidingen & Trainingen
2014-2017
Beroepsopleiding Core Energetisch Therapeut NICE (lichaamsgerichte psychotherapie).
2012-2014
Transformatietraining NICE (voorbereidende training beroepsopleiding).
2012
Bezielingscoach Hoogendijk coaching en opleiding .
2011
Management Development traject (persoonlijk leiderschap).
2010
Persoonlijke profielanalyse (DISC); inzicht in (werk)gedrag (Thomas International).
2006
Pre-master Psychologie (Schouten en Nelissen University).
2000 - 2002
Post HBO Re-integratie Begeleider (NIMOT NRBM®).
1994
Basisopleiding leidinggeven en management (UCM St Radboud).
1980 - 1983
M.B.O.-A.G. Apothekersassistente (specialisaties farmacotherapie 1993 en ziekenhuis 1994).
1978 - 1980
H.A.V.O.
1974 – 1978 M.A.V.O.
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Waarden van waaruit ik werk
 Bezield leiderschap: dienstbaar, vertrouwen, empowerment en verantwoordelijkheid.
 Verbinder: een brug slaan tussen organisatiebelangen en ‘human potential’, sterk in het samenbrengen van het
zakelijke, resultaatgerichte en het menselijke, warme. Het bereiken van resultaten door aandacht voor mensen.
 Verandering; bijdragen aan de continue ontwikkeling van mensen én organisaties.
 Verbetering: heldere en resultaatgerichte aanpak, eerlijke en open communicatie.
 Empathie: werken vanuit het hart met aandacht voor ieder mens en al zijn drijfveren.
 Vitaliteit: activiteiten waarmee we elkaar stimuleren tot gezond en productief (langer) werken. Elkaars
creativiteit, kennis en talent benutten om vooruitgang te boeken en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.
 Ondernemend leren: dromen, durven, doen!
In de afgelopen jaren heb ik de volgende bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van mensen en organisaties.
Organisatieontwikkeling
 Cultuur- en mentaliteitsveranderingsprocessen.
 Implementatie veranderingsprocessen (strategisch en operationeel).
Groepsinterventies
 Teamontwikkeling en team coaching (vrijwilligers, professionals).
 Intervisie en supervisie (management, ondernemers).
 Training management (leiderschap, communicatie, verzuim &preventie).
Individuele trajecten
 Individuele coaching (high potentials, management, ondernemers).
Projecten
 Implementeren verzuimmanagement en eigenrisicodrager schap (MKB en Retail organisatie).
 Organiseren en leiden vernieuwbouw (Apotheek UMC St Radboud).
 Regionale richtlijn cytostatica bereiding (Regionale ziekenhuizen Arnhem-Nijmegen en IKN).
 Implementeren kwaliteitsborgingsysteem (GMP/EU).
Onderscheidingen en prijzen
 Nominatie MKBactivitaal (vitale ondernemer) 2014.
 Nominatie Starter (ondernemer) van het 1e kwartaal 2013.
Bestuur en maatschappelijke bijdragen
 Samen Werken naar Werk (ondersteuning werkzoekenden)
 Bestuur Factor 73 (HRM kennisnetwerk)
 Ambassadeur Gezondheidsaward
 Gespreksleider Venray in Dialoog.
 Voorzitter OCE gedelegeerde ondernemingsraad.
 Voorzitter Commissie Carnavalsvereniging.
Vrije tijd
Dansen (freestyle met eigen choreografie en outfit),hardlopen, zen-meditatie/yoga, muziek, film, lezen, kleding
maken/ontwerpen en mantelzorg.
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