
    

• Dat Klopt! Zakelijk schrijven voor iedereen (boek, 2018) 

• Hoe blijf je als organisatie up-to-date? Interview met Aart 
Bontekoning over de kracht van generaties.  

• Assertiviteit is vooral ja zeggen (blog) 

• Een tekst beginnen moeilijk? Gebruik ‘dat klopt’! (blog)  

• Hoe je professionele teksten aflevert, zonder goed te kunnen 
schrijven (blog)  

 

 

Leontine Arianne 
 

WERKERVARING TRAINER 

PROFIEL 

 

 

 

 

Senior trainer schriftelijke 

communicatie en persoonlijke 

effectiviteit.  

Ondernemer, vrouw, vriendin, 

moeder, (ex)partner, overlever, 

veertiger, feministe, (Haagse) 

taalgebruiker: naast kennis en 

expertise integreer ik al mijn 

levenservaring en -wijsheid in mijn 

werk.  

Dat maakt mijn cursussen en sessies 

levendig, hands-on en waarden-vol. 

Succesfactoren die cursisten 

stimuleren om hun eigen uitdagingen 

te onderkennen en aan te gaan. En om 

hun competenties in elke levensfase 

optimaal te benutten.  

 

 

  

 

  

COMPETENTIES 

 

 

 

CONTACT 

 

 

 

Eigenaar TaalKrachtig  2004 – heden 

Schriftelijke communicatie: 

• zakelijke correspondentie 

• piramideschrijven 

• adviesvoorstellen schrijven 

• commercieel schrijven 

• notuleren 

• spelling en grammatica 
 
Mondelinge communicatie: 

• effectief communiceren 

• klantvriendelijkheid 

• assertiviteit en feedback geven 

• voorzitterschap  
 
Ik train, coach, adviseer en leid op. Ook geef ik inspiratiesessies 
voor grote groepen. 
 

Opleidingen 

Centrum voor Nascholing Amsterdam 

Pedagogisch Didactische cursus Beroeps en volwassenen Educatie 

2002 - 2003  

Universiteit Utrecht 

Master Geschiedenis / Algemene Letteren  

Specialisaties: vrouwenstudies en sociolinguïstiek 

 

1996 

REFERENTIES 

Op mijn LinkedIn-profiel staan 

referenties. Daarnaast 

kan ik contactgegevens doorgeven van 

andere opdrachtgevers. 

• persoonlijk 
 

06-28509132 

l.tacoma@taalkrachtig.com 

 

 

 

www.taalkrachtig.com 

Stroeslaan 95, 1222 ED Hilversum 

• Schilden van je innerlijke familie bij Arienne Klijn 

• Generationeel trainen bij Aart Bontekoning 

• Coachen en trainen met het Stermodel bij Silvia Blankestijn 

• Co-active coaching bij ICM 

• Creatief en inspirerend trainen, bij ICM 

• Groepsdynamica bij ICM 

• Blended learning bij CLU 

• Intercultureel opleiden bij Hans Kaldenbach 

• Train-de-trainers Transcultureel bij ISIS Transcultureel 

Leadership 

• Diverse workshop bij TaalKrachtig Community of Practice 

•  

Trainingen en workshops           

Publicaties o.a.   

 

• trainen op uitvoerend niveau en 
middle management 

• veel praktijkvoorbeelden 

• humor 

• scherpe analyses  

• persoonlijk 

• verrassend 
 

2002 - heden 

Bedrijfsschool S&N 2002 - 2003  

Rational Effectiveness Training Basic 

 

  

 

Tacoma 
 


