
Persoonlijke gegevens 
 
Achternaam    : De Zeeuw - Van de Schootbrugge 
Roepnaam    : Edith 
Woonplaats    : Harderwijk 
Geboortedatum en geboorteplaats  : 31-03-1969 te Elburg 
Nationaliteit    : Nederlandse 
Burgerlijker staat     : gehuwd 
Rijbewijs     : A en B 
Founder     : Movimi en Bureau Blessing 
 

Werkervaring                       25 jaar in het vak 
 

2013 tot heden   Gemeente Putten 

Bestuurssecretaresse van een 5-hoofdig College B&W  

- PA voor burgemeester en gemeentesecretaris: 

o ondersteuning wethouders 

o projectmanagement diverse projecten bij afdelingen Ruimte, Samenleving en Staf 

o drijvende kracht achter het ontwikkelen van een professioneel bestuurssecretariaat 

o Koninklijke bezoeken georganiseerd  
 

Daarnaast zelfstandig ondernemer in healthcoaching op gebied van de allernieuwste wetenschappelijke 

ontdekking: nutrogenomics & biohacking. 

 

2010 tot 2013   Zelfstandig ondernemer in lifecoaching 

- loopbaancoach bij Bureau Streefkerk in Harderwijk 

- healthcoaching 

 

2008 tot 2010   SNS Property Finance en adviesbureau Twynstra Gudde, Amersfoort  

    Secretaresse SNS 

- rechterhand directie, verrichten van de alle daarbij behorende werkzaamheden, zoals: 

o notuleren, afspraken inplannen, stukken P&O-adviseurs uitwerken, administratie P&O  

o coachingsgesprekken voeren medewerkers, ondersteunen van P&O-adviseurs  

Secretaresse Twynstra Gudde 

- rechterhand adviseurs, verrichten van de alle daarbij behorende werkzaamheden, zoals: 

o plannen van afspraken, inhoudelijk voorbereiden afspraken van adviseurs, stukken adviseurs 

uitwerken 

o meedenken in processen voor klanten 

 

2001 tot 2008   Stichting Philadelphia Zorg, te Nunspeet 

    Secretaresse Raad van Bestuur 

- rechterhand RvB en directie, verrichten van de alle daarbij behorende werkzaamheden, zoals: 

o notuleren, afspraken inplannen, vergaderingen inplannen, beleidsstukken uitwerken 

o coördineren en faciliteren overleggen met diverse overleggen als Raad van Toezicht, 

regiomanagers e.d. 

o op beleidsniveau Zorg meedenken in processen en ontwikkelen van strategieën  

 

 

 

 



1999 tot 2001 Altrex BV, Nunspeet 

  Directiesecretaresse     

- rechterhand algemeen directeur en adjunct-directeur export, werkzaamheden, zoals:  

o notuleren, afspraken inplannen, vergaderingen inplannen 

o leiding geven aan frontoffice en telefonistes  

o ondersteunende taken bij coördinatie verhuizing Altrex naar Zwolle   

o reizen plannen en mee op klantenbezoek 

o creatieve bijdrage leveren aan afdeling Sales en marketing 

- gehele nieuwbouw en verhuizing gecoördineerd i.s.m. het management 

 

1996 tot 1999   SCA Mölnlycke B.V. in Zeist 

    Verkoop binnendienst/Secretaresse 

- rechterhand directie, verrichten van de alle daarbij behorende werkzaamheden, zoals: 

o notuleren, afspraken inplannen, vergaderingen inplannen 

o klantencontacten met ziekenhuizen en apotheken, klachtenafhandeling 

o klantenbezoeken en ondersteunende werkzaamheden buitendienst 

 

1992 tot 1996   Amphenol Benelux B.V. in Houten 

     Internationaal commercieel medewerker 

- klantencontacten en werkbezoeken Nederland, Zweden en Italië 

- orders aannemen en klachten afhandelen, ondersteuning buitendienst  

 

Opleidingen en cursussen 
 

 

2017  : Tien voor taal opfriscursus Nederlandse taal en DISC-analyse  

2012   : Business Bootcamp Open Circles 

2008 - 2010 : Opleiding Counselling en Coaching 

2008  : HBO Sociale Psychologie 

1998 - 2002 : Landmark Education in Amsterdam (NLP trainingen en coachingstraining) 

1996 - 1998 : Diverse verkoop-, telefoon- en communicatietrainingen via SCA Mölnlycke 

1992 - 1996  : Interselling, Intercompany Training bij Amphenol Benelux “effectieve commerciële gespreksvoering,       

    constructief onderhandelen en accountmanagement”. HBO-cursus 

1993 - 1995 : HAVO 

1986 - 1987 : Opleiding boekhouden 

1981 - 1985 : MAVO-D met extra vak: wiskunde 

 
Algemene kennis 
 

 

Software  : Microsoft Office, internet/digitaal werken, e-mail, werken met Ipad, zaaksystemen Verseon en Djuma. Ik heb met veel  

    verschillende systemen gewerkt en krijg software die ik nog niet ken in de meeste gevallen snel onder de knie.  

Politieke omgeving: Ik kan goed omgaan met politieke gevoeligheden.  

Commerciële  
omgeving:   Ik ben in mijn element in een dynamische omgeving, waar vernieuwend, vrij en visionair wordt gewerkt. 
 

   

 

 



Talen   Schrijven  Lezen/spreken 
 

Nederlands  zeer goed  zeer goed 

Engels   goed   goed 

 
Hobby’s en interesses 
 

 

Lezen, diners verzorgen voor familie & vrienden, wandelen in de natuur, omkijken naar mens en dier. Ik ben dol op reizen.  

Bestuur VVE en kartrekker buurtteam voor herinrichting wegen en groen in mijn woonwijk. 

 

Overige kenmerken 

Het staat niet meer op mijn CV, maar ik ben twee jaar stuurman geweest op de internationale binnenvaart. Ik hou van aanpakken. Dat doe ik al mijn 

hele leven. Ik ben open in mijn communicatie en ik ben een oprecht persoon die blij is als ze zichzelf dienstbaar kan opstellen naar andere mensen.  

Grootste leerpunt in mijn leven (tot nu toe) is dat mijn ingelegde gevoel voor rechtvaardigheid (= dat alles goed en oprecht gaat in de wereld) niet 

meer komt vanuit gevoelens van onrecht, maar vanuit liefde voor alles wat is. Ik ben een sprankelende persoonlijkheid met oog voor de kleine 

details van het leven. John C. Maxwell is de coach van het bedrijf waar ik mee werk; hij is mijn grote inspirator. Zijn boek ‘the 15 invaluable laws of 

growth’ is de handleiding in mijn dagelijkse leven en werk. 

 

Bureau Blessing heb ik opgericht, omdat ik oprecht een blessing wil zijn in de samenwerking. Ik ga voor win-win en ik werk in het volste vertrouwen 

dat ik op de juiste paden kom en bij de juiste bedrijven. Mijn voldoening haal ik uit dynamische werkrelaties, het inkomen volgt vanzelf. Ik zoek geen 

‘klussen’, maar ik zoek managers en bedrijven die mijn analytische en creatieve vermogen gebruiken kunnen voor de groei van hun bedrijf.  

 

 


