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Partners in ontwikkeling 

Curriculum Vitae Tijn Ponjee 
 
Geboortedatum: 15 augustus 1977 
 
‘De context kun je niet veranderen, wel hoe je jezelf ertoe verhoudt.’ 
  

Waar organisatieverandering vaak gericht is op het proces, ligt mijn focus bij de 
mensen die de organisatie vormen. Ik maak inzichtelijk hoe zij zich als individu of 
groep tot de context van de organisatie verhouden en waar gedrag 
contraproductief is. Het gaat er namelijk om dat je je kwaliteiten inzet binnen de 
context zoals die nu is, in plaats van deze in te zetten om de context te willen 
veranderen. Ik leer mensen zich opnieuw krachtig te verhouden tot wat er nu is. 
En van daaruit verder te ontwikkelen. 
 
 
 

 
Rollen in organisaties 

• Coach/begeleider 

• Trainer/opleider 

• Procesbegeleider 

• Projectleider 

• Adviseur bij mensgerichte 
vraagstukken 

• Assessmentpsycholoog  

 
Websites 
www.ponjeeadvies.nl 
www.karakterstructuren.com 
nl.linkedin.com/in/tijnponjee 
 
 
 

 
 
  

Loopbaan 
 
2013 – heden Van Ede & Partners, Arnhem 

Partner in loopbaanbegeleiding en outplacement in de rol van psycholoog en 
loopbaanconsulent. Coaching op loopbaanvraagstukken, assessmentpsycholoog, testpsycholoog 
Ixly test-toolkit, Big Five Reflector en Connector tests van Pi-company, PAPI-3 van Cubiks. 
Driedaagse visietraining leerstofontwikkelaar en trainer, verzorgen van diverse interne landelijke 
workshops. Productontwikkeling en productinnovatie.  

 
2009 - heden    Eigenaar Ponjee Advies, Wijchen 
 Werkzaamheden: begeleiden van medewerkers en teams in organisaties. Trainer, opleider en 

programma ontwikkelaar op het gebied van communicatie en samenwerking, conflicthantering, 
teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap vanuit het opleidingsinstituut Ponjee 
Advies. Psycholoog en begeleider bij bewustwordingsvraagstukken, persoonlijke ontwikkeling en 
loopbaan oriëntatie. Projectleider en begeleider bij mobiliteits- en loopbaanvraagstukken. 
Organisatie advies en interventies gericht op mens en ontwikkeling. Communicatiedocent, 
leerstofontwikkelaar en examinator Universiteit Utrecht. Schrijver van het boek ’Word wie je 
bent’ Handboek Karakterstructuren, opleider karakterstructuren voor coaching en begeleiding. 
NIP Registerpsycholoog. 
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Partners in ontwikkeling 

2007 - 2008 Partner bij VIJFAdvies, Amsterdam 
Werkzaamheden: procesbegeleider, en trainer bij organisatieontwikkeling en management 
development trajecten. Ontwerper en begeleider van leertrajecten voor professionals. 
Ontwerpen en begeleiden groepstrainingen van outplacementkandidaten, 
bewustwordingstrainingen en sollicitatietrainingen. Invoeren competentiemanagement en 360° 
feedback. Invoeren HRM cyclus. Loopbaanbegeleiding, teamtraining en coaching. 

  
2004 - 2007  Eigenaar Ponjee Training en Advies, Utrecht 

Werkzaamheden: Training van teams en afdelingen, individuele coaching, organisatie 
onderzoek: uitzetten, analyseren en rapporteren werkbeleving. Ontwerpen en uitvoeren van 
vaardighedentraining op het gebied van communicatie, conflict en samenwerking. 
Trainingsacteur voor onderwijs en assessment. 

  
2004 - 2006  Docent communicatievaardigheden, conflicthantering en mediation, Universiteit Utrecht 

Werkzaamheden: ontwerpen van de inhoud van lesprogramma’s en tentamens, kerndocent, 
examinator van studenten op verworven competenties. 
  

2004 - 2005  Organisatieonderzoek zorginstelling, Zeeland 
Werkzaamheden: Knelpuntanalyse, rapportage en advies aan het managementteam over frictie 
tussen personeelsleden en management. Begeleiden van cultuurworkshops met de 
medewerkers. 
   

2003 - 2007   Rollenspelacteur en trainer, Universiteit Utrecht 
Werkzaamheden: Door middel van rollenspelen communicatieve vaardigheden toetsen, 
presentatie- en interviewtrainingen en communicatietraining en beoordelen studenten. 
  

2000 - 2003      Accountmanager WMD, Aalsmeer en Maple skate, Diever 
Werkzaamheden: onderhouden van zakelijke relaties en aanboren van nieuwe contacten ten 
behoeve van de verkoop van schaats- en skeelermateriaal. 
  

1998 - 2005 Topsporter schaatsen en skeeleren 
Meervoudig Nederlands kampioen skeeleren, 3x2e en 2x3e plaats op EK skeeleren in de jaren 
2002-2005. Deelname Worldcups schaatsen Japan en China in 2002. Winnaar B groep 500 meter 
in China. 

 
 
 

Opleidingen 
 
2018 Professioneel begeleiden van organisaties, Phoenix opleidingen Utrecht 
 Opleiding voor begeleiden van organisaties op verandervraagstukken 
 
2017 De relatie als spiegel, Phoenix Opleidingen Utrecht 
 Opleiding voor de begeleiding van paren in relatievraagstukken. 
 
2016 Ambacht van het Hart, Phoenix Opleidingen Utrecht 
 Opleiding voor de begeleiding van levensthema’s en diepere persoonlijkheidsvraagstukken. 
 
2014 - 2015 De Maskermaker, Phoenix opleidingen Utrecht 
 Opleiding effectief werken en begeleiden vanuit defensiemechanismen en karakterstructuren. 
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Partners in ontwikkeling 

2012 - 2013 Verdiepingsjaar Energetisch Werken, ITIP Zutphen 
 Verdiepingsopleiding werken met het lichaam en beweging in training en coaching. 
  
2012 - 2013 Opleiding teamcoaching, School voor coaching Leiden 
 Gecertificeerde jaaropleiding voor teamontwikkeling en begeleiden van teams. 
  
2012 Leergang trauma opstellingen, Interakt Tiel 
 Driedaags seminar over systemische opstellingen door Prof. Dr. Franz Ruppert (D). 
  
2011 - 2012 Opleiding psychodrama, ITIP Zutphen 
 Werken met spel en drama in groepen en individuele coaching. 
  
2011 - 2012 Systemische opleiding, Academie voor Psychodynamica Scherpenzeel 
 Opleiding systeemdynamiek: familie- en organisatie opstellingen. 
  
2010 - 2011 Energetische basisopleiding, ITIP Zutphen 
 Opleiding werken met het lichaam en beweging in training en coaching. 
  
2010 3e jaar 3 jarige opleiding ITIP Zutphen 
 Verdiepingsjaar persoonlijke ontwikkeling. Begeleider: Hans Wopereis. 
  
2007 - 2009 Instrument voor hulp, ITIP Zutphen 

Een tweejarige opleiding over hoe je vrij, authentiek en onbevangen in contact staat met de 
mensen en groepen waarmee je werkt. 

  
2005 - 2007  SIOO, Utrecht 

Leergang organisatiekunde, leergang de adviseur als procesbegeleider, leergang diagnosticeren 
als ambacht. 

  
2000 - 2005      Arbeid- en organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht 

Masterthesis over de invloed van leiderschap op de mate van bevlogenheid bij medewerkers van 
Hogeschool van Utrecht. Diverse extra vakken diagnostiek voor klinische psychologie. 

 
 1995 - 1999      Accountmanagement, Eindhoven 

Marketing Nima-A, Sales A, Public Relations, commerciële calculatie, relatiemanagement. 


