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Sandra in woorden
Open Direct
Creatie(f) Verbinden
Inspirator Focus
Scherpzinnig Verwoorden
Verbeelden Vormgeven
Analytisch Coach

Opleidingen
2016
Innovatietrainer
De academie voor innovatief trainen
2014 – 2016
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
Windesheim Zwolle
2012
Licentietrainer DISC
(persoonlijkheids)profielen
Persolog
2005 – 2009
Opleiding Image Consultant
StyleColor Academy Emmeloord
TypAcademie Duitsland
1996 – 2001
Bachelor of Arts Engels Taal & Cultuur
VU Amsterdam
1990 – 1996
VWO
Greijdanus College

Ik heb iets met onderwijs. Welke weg ik ook insla, steeds weer
word ik aangetrokken tot het lesgeven, doceren en trainen van
mensen. Mijn doel: mensen in beweging brengen en hun
creatieve energie laten stromen. Dát is waar mijn kracht ligt en
waar ik vol passie steeds weer voor ga.

Ervaring

Op mijn 14e haalde ik een 9 voor het onderdeel
lesgeven tijdens het KNCGV examen assistent
turntrainer. Volgens de jury zat er toen al
een juf in mij. – Leuk detail J

2016 – heden
ZELFSTANDIG ONDERNEMER | SSENSEMAKER
Als innovatietrainer & -stylist houd ik ervan mensen zichtbaarder en
merkbaarder te maken. Vormgeven is hierin de verbindende factor. Daarbij
ga ik gewoon aan het werk met wat er allemaal in essentie aanwezig is,
maar nog niet is ontdekt of (h)erkend. Mijn aanpak: mensen voor de
spiegel zetten en ze een spiegel voorhouden.
Een aantal van de projecten die ik doe en heb gedaan als innovatietrainer:
Style School ByDanie
Ik ben educator en coach voor de jaaropleiding van de Style School
ByDanie. Ook geef ik een heel aantal lessen aan de studenten van de
jaaropleiding Allround Styling en bij de Cursus Personal Styling. Daarnaast
ben ik onderwijsdeskundig vraagbaak voor gastdocenten, heb ik mede het
lesmateriaal ontwikkeld en de leerlijn opgezet.
De Heeren van Rinsma
Bij De Heeren van Rinsma doe ik veel personal shop afspraken en ben ik
mede betrokken bij de manbox – shoppen op afstand. Ik zet Meeting
Design in om van team-avonden leerzame, gezellige en interactieve
momenten te maken. Ik verzorg presentaties rondom non-verbale
communicatie en eerste indruk voor o.a. Kenonz en OSSH, bedrijven
waarmee De Heeren van Rinsma een samenwerking aangaat.
“Ik heb Sandra leren kennen als een intelligente dame die weet waar ze
het over heeft. Haar passie voor styling, mensen en gedrag heeft ze in de
jaren dat ik haar ken verder ontwikkeld. Binnen ons team is ze van grote
waarde op het gebied van personal styling & personal shop. Ze weet heel
goed te analyseren en in te vullen wat bij iemand past, wat hij wil uitstralen
en wat daar voor nodig is. Daarnaast heeft Sandra diverse teamavonden
aan elkaar gepraat en een cursus gegeven 'waarom doet iemand zoals die
doet' om meer begrip voor elkaars gedrag te krijgen. Helaas is Sandra voor
ons mondjesmaat beschikbaar. Ik zou haar morgen meteen volledig in
dienst willen nemen.” – Sake Rinsma, Co Founder De Heeren van Rinsma
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2014 – heden
AUTEUR & DOCENT OPLEIDING IMAGE CONSULTANT
LEIDSE ONDERWIJS INSTELLING

Hier word ik blij van

Bij het medeontwikkelen van de opleiding Image Consultant en het
schrijven van de lesstof was het doel mijn didactische kwaliteiten op papier
om te zetten naar een effectief leertraject voor studenten. Tijdens de
praktijkdagen gaf het me dan ook veel genoegen de lesstof bij de
studenten daadwerkelijk te zien landen. Voor mij is dit pure creatieregie:
de regie van een nieuw project dat gaat lopen, dat iemand het oppakt en
er iets mee kan, en je vervolgens het kwartje ziet vallen.

Ik word echt enthousiast als ik ontdek
dat mensen doen waar ze goed in zijn
en zelf blij van worden. Je komt pas
in beweging als je iets doet wat in
jouw kern zit. Ik word geraakt als ik
zie dat mensen dat kunnen. Zoals
Max Verstappen die op zijn 16e
coureur wordt. Of… bijvoorbeeld
Wende Snijders die op het podium
vanuit haar tenen (lees: kern)
performt. Het is mijn passie mensen
te stimuleren hun eigen ding te doen
met als uitgangspunt: “Hoe zou je
het willen doen?” en: “Doe het op
jouw manier. Out of the box, weg van
je beperkte overtuigingen, van hoe
het hoort.”

“Sandra heeft de LOI-cursus Image consultant medeontwikkeld. Dit heeft
zij naar alle tevredenheid en met veel doorzettingsvermogen gedaan. Het
is duidelijk dat Sandra verstand van haar vak heeft en dat ze erg betrokken
is, zowel bij het eindproduct als bij de studenten!”
– Janneke Kannegieter, Realisatiemanager bij LOI
2011 – 2015
DOCENT ENGELS, LOOPBAAN & BURGERSCHAP
ROC MENSO ALTING ZWOLLE

Op mijn 11 e schreef ik een boek. Een
vriendinnetje maakte een aantal illustraties
en mijn vader mocht de fouten eruit halen
en op zijn werk printen J Behalve mijn
vader heeft verder ook niemand dat boek
ooit gelezen... Dat geeft ook niet. Blijkbaar
had ik toen als iets met woorden, en
delegeren... – Fun!

Interesses
Schrijven
Lezen
Zingen
Goede gesprekken
Mensen

Talenkennis
Nederlands

•••••
•••••
Engels

“ Doe je ding..! ”

– Sandra Niezink

Wat mij beweegt in mijn vak is het échte contact met mijn leerlingen,
waarbij ik altijd op zoek ga naar wanneer mensen in beweging komen, de
creatieve energie gaat stromen en wat daarvoor nodig is. Uit interesse voor
de beweegredenen van studenten heb ik daarom de switch gemaakt van
docent Engels naar docent Loopbaan & Burgerschap.
2006 – 2011
TRAINER KLEUR-, STIJL- & IMAGOADVIES
STYLECOLOR ACADEMY EMMELOORD
De groepsdynamiek, de diversiteit van mensen en hun motivatie gaven mij
energie. Samen met de studenten zocht ik uit waar hun kracht lag en wat
ze nodig hadden om zich te kunnen ontwikkelen op hun eigen manier.
Werkzaamheden:
• studenten opleiden tot zelfstandig kleur-, stijl- en/of imagoconsulent;
• opzetten en verzorgen van incompany trainingen;
• ontwikkelen en verzorgen van nascholingsprogramma’s.
2005 – heden
IMAGOSTYLIST | STIJLVOL.NU (samen met Brigitte van Barneveld)
Als imagostylist houd ik me bezig met het uiterlijk, waarbij ik het innerlijk
als vertrekpunt neem. Vanuit de kern en de identiteit van de klant ga ik
vervolgens vormgeven. Ik ben altijd geïnteresseerd in iemands drijfveren
en motieven om zo verbinding te maken tussen de binnenkant en de
buitenkant. Juist omdat ik gericht ben op deze kern van de mens en het
vormgeven daarvan, is mijn werk en het resultaat nooit oppervlakkig. Naast
persoonlijk stylingadvies werk ik ook in opdracht van bedrijven, waaronder:
• Radio Noord • ABN Amro • Martini Ziekenhuis • Gemeente Kampen •
Newion Investments • Gevangenis Museum Veenhuizen • Stoso congress •
Festival De Verleiding Venlo • Beijk Catering Heerenveen • Humanitas • UWV
1998 – 2006
DOCENT ENGELS | GREIJDANUS COLLEGE ZWOLLE
Naast het lesgeven en ontwikkelen van lesprogramma’s (voornamelijk voor
Havo/VWO 3 en 4 klassen) was ik mentor voor een groep leerlingen die
bijzondere aandacht nodig had en begeleidde ik leerlingen met dyslexie.
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