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SAMENVATTING 

Waar ik me graag voor inzet is een wereld waarin íedereen de kans krijgt om zijn of haar talent te 

ontdekken, ontwikkelen én in te zetten. Hierbij geloof ik dat werken aan zelfvertrouwen en 

zelfbewustzijn een sleutelrol heeft. Het talent dat ik hier zelf bij inzet is het creëren van een 

veilige ruimte waarin de ander zichzelf oprecht kan uiten en ontwikkelen. Ik ben een positieve en 

ondernemende go-getter die helder communiceert en waar je van op aan kunt. Ik hou van 

mensen begeleiden en doe dat met enthousiasme, professionaliteit en 

geloof in ieders eigen kracht. 

 

RELEVANTE WERKERVARING   

2018 COORDINATOR wijkleerbedrijf Amsterdam Noord  

(sept-dec) Stichting Calibris Advies 

 Studenten van leer-werktraject begeleiding en intervisie 

geven; aanspreekpunt zijn en matches maken voor 

wijkbewoners, studenten en zorginstellingen m.b.t. stages 

2018- nu TRAINER EN COACH – ZZPer 

 www.littlelookinside.nl 
2006 – 2018     OPRICHTER, EIGENAAR, CEO 

                           FairMail Cards B.V. (www.fairmail.info) 
Lesgeven, trainen en coachen van de FairMail jongeren (13-
20 jaar); leidinggeven aan het lokale personeel en 
coördinatie van de activiteiten; aanspreekpunt voor 
partnerorganisaties en ouders/verzorgers van de jongeren; 
werven en begeleiden van vrijwilligers; 
productontwikkeling; B2B acquisitie 

2016-2017 COACH voor scholieren op het Mundus college 

 Mentorproject GOAL, RadarAdvies groep (vrijwillig) 

 

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN 

2017 Faalangst trainer -Pia Crul, Lefgasten methode 

 
2017 Rots en Water trainer -Gadaku Instituut 

 
2016-2017 Jongerencoach -BGL & partners 

Incl. certificaat “Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling”  en Masterclass “Omgaan met pesten”. 

 

2015 Creatief communiceren met jongeren 

Jeugdzorgacademie 

 

1995-2002 B.sc. en M.sc. Ontwikkelingssociologie 

 Wageningen Universiteit 

Brede Vogelstraat 34, 1022 XN, Amsterdam 

Tel: 06-50422095 

janneke.smeulders@gmail.com 

AWARDS 

- Plaatsing op Duurzame Jonge 

100 Lijst, 2014. 

- Ben & Jerry’s “Join Our Core” 

competition, 2012. 

- ASN Wereld Prijs, categorie    

"tegen kinderarbeid", 2011. 

- “Dutch Card Award for Most 

Innovative Concept”, 2009. 

- Eerste prijs in de “Business In 

Development Challenge” van BiD 

Network, 2006. 

 

VAARDIGHEDEN 

Persoonlijk 

Communicatie, coaching, training, 

ondernemen, zelfstandigheid, 

betrouwbaarheid, 

inlevingsvermogen 

 

Computer  

Microsoft Office 

Adobe Photoshop en Indesign  

 

Talen 

Nederlands, Engels, Spaans 

 

INTERESSES 

Fietsen, zwemmen, wandelen, 

Yoga, meditatie, human interest 

boeken en -documentaires, 

ecologisch bouwen, fairtrade 
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