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Nicklee de Langen
(10-07-1989)
J.J. Cremerplein 43-2
1054 TJ Amsterdam
06 131 711 22

Ik heb een grote fascinatie voor persoonlijke ontwikkeling, veranderprocessen
en groepsdynamiek.
Ik krijg er energie van mensen te inspireren en te laten groeien. Acceptatie en
geloof in eigen kunnen zijn daarbij voor mij van essentiële waarde. Door
mensen te helpen bij het verwerven van inzicht in hun drijfveren, vastgeroeste
patronen en hun passies en talenten, geloof ik dat mensen vanuit hun unieke
kracht zelf verandering teweeg kunnen brengen.
Door een combinatie van analytisch inzicht en inlevingsvermogen ben
ik in staat heldere feedback te geven en mensen te begeleiden in het
aangaan van het moedige gesprek met zichzelf en anderen.

nicklee.delangen@gmail.com

ERVARING

www.linkedin.com/in/
nickleedelangen
www.nickleedelangen.com

Trainer
Nicklee de Langen training & coaching - momenteel werkzaam bij Universiteit
Leiden als communicatietrainer bij de faculteit Geneeskunde
apr 2017 - heden

PERSOONLIJKHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•

belangstellend
enthousiast
behulpzaam
leergierig
betrouwbaar
gestructureerd
zelfstandig
nauwkeurig
analytisch

VAARDIGHEDEN
•
•
•
•

ontwikkelen van
trainingsprogramma’s
presentatie technieken
eventmanagement
ontwikkelen en uitvoeren
van sollicitatietrainingen en
begeleiden van het
inwerktraject

Adviseur
Inspirezzo - Adviesbureau voor onderwijsontwikkeling van onderop
feb 2016 - mrt 2017
Mede-oprichter | Trainer
Het Training Atelier - Platform voor twintigers en dertigers om bij elkaar te
komen en te praten over thema’s en levensvragen waar millenials mee te
maken krijgen
jan 2016 - heden
Trainer | Werkgroep begeleider | Mentor
Universiteit Leiden
sept 2015 - jan 2016
Interpersoonlijke beroepsvaardigheden, Persoonlijkheids-, Klinische en
Gezondheidspsychologie, Tutoraat Academische Vaardigheden
Projectmedewerker | Conultant assistent
Effectory - Organisatie voor innovatief medewerkersonderzoek

EDUCATIE

REIZEN
•
•
•

3 maanden cursus
Italiaans in Rome
Midden-Amerika:
Honduras en Guatemala
Zuidoost- Azië: Thailand,
Laos, Cambodja, Maleisië,
Indonesië

Universiteit Leiden
Cum laude MSc Clinical Psychology
Specialisatie: Trainers Course Communication Skills

2013-2015
2013-2014

Universiteit van Amsterdam
BSc Psychology
Honeursprogramma

2009-2012
2009-2010

