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Senior onderwijsprofessional 

Haarlem 06-55375599 annet.faber@me.com LinkedIn 

PROFIEL WERKERVARING 

LEREN IS LEUK! Dit is wat ik wil 
bijbrengen aan jongvolwassenen. 

Als docent/trainer/coach en oprichter 
van de Future Builders Academy heb ik 
een passie voor het begeleiden van 
jongvolwassenen in hun professionele 
en persoonlijke ontwikkeling zodat ze 
voor zichzelf een fijne toekomst kunnen 
opbouwen.  

Dit doe ik op een toegankelijke en 
nuchtere manier met humor en met 
oprechte betrokkenheid. 

OPLEIDINGEN 
• Opleiding  Senior Didactische

Bevoegdheid (SDB), 2022
• Opleiding tot trainer MBSR/MBCT

(Mindfulness) | 2019 – 2021
• Cambridge Proficiency English, San

Francisco | 2012
• Master HRM, Hogeschool Arnhem

Nijmegen (HAN) | 2010 – 2011
• Masterclass Ondernemenderwijs,

Hogeschool INHOLLAND |2010
• Basisopleiding HBO docent, Vrije

Universiteit | 2007 - 2008
• Platinum Business English Course in

Londen | 2005
• Persoonlijke effectiviteit in het

sturen van verandering, de Baak |
2004

• Leergang HRM Achmea Zorg, X- 
Terra Groep | 2002

• Leergang Personeelsbeleid, Jansse
en Koekkoek | 1999

• HEAO (afstudeerrichting MER,
afstudeervariant Personeel,
Management en Organisatie),
Hanzehogeschool, Hogeschool van
Groningen | diploma juli 1996

Docent/trainer/coach/onderwijsontwikkelaar opleiding Commerciële Economie 
2013 – heden | Hogeschool Leiden 

• Voorzitter van de examencommissie CE vanaf september 2022
• Aansturen (projectleider) en bijdragen aan de vernieuwing van het

onderwijsprogramma (Connect programma jaar 2 tot en met jaar 4 vanaf 
september 2022, minor changemakers 2019 en herontwerp jaar 1 en jaar 2 
2016-2018)

• Begeleiden van studenten tijdens praktijkervaringen (student company,
stage, afstuderen) en het coachen in hun studieloopbaan

• Inhoudelijk en didactisch ontwikkelen van onderwijsmodules

• Voorbereiden en verzorgen van onderwijsmodules

• Ontwikkelen en afnemen van toetsen en assessments
• Coördinatie van het curriculum jaar 2 van de opleiding CE van september

2014 tot december 2018
Resultaten
 Onderwijsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd gericht op persoonlijke

ontwikkeling, onderscheidend vermogen en meervoudige waardecreatie
voor organisaties.

Docent HRM en coördinator HRM 
2007 – 2012 | Hogeschool INHOLLAND Amsterdam 

• Coördineren van het basiscurriculum jaar 1 en jaar 2 van de opleiding HRM
• Begeleiden van studenten tijdens praktijkervaringen (stages, afstudeertraject, 

leer- werkbedrijf HRM) en het coachen in hun studieloopbaan 
• Begeleiden van studenten bij het maken van (betaalde) opdrachten voor het 

HRM werkveld
• Voorbereiden en verzorgen van onderwijsmodules en bijdragen aan de 

ontwikkeling of aanpassing daarvan
• Ontwikkelen en afnemen van toetsen en assessments

Resultaten

 Deelname aan verschillende projecten: zoals “herziening opleiding HRM”,
“MHBO-traject” i.s.m. de HvA en het ROC Amsterdam en het “projectteam
Ondernemen IH”

 Betrokken geweest bij het opzetten van het leerwerkbedrijf HRM voor
studenten uit jaar 3 en 4

 Geven van gastlessen in het buitenland (Noorwegen en Finland)
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ACTIVITEITEN WERKERVARING 
• Oprichter Future Builders 

Academy (masterclasses gericht 
op talentontwikkeling en 
ontdekken van purpose 
vraagstukken)

• Werkboek “Who the heck am I?
ontwikkeld

• Backpacken door Azië en Australië, 
vrijwilligersproject Cambodja en 
taalcursus in Amerika

• Vrijwilliger Kinderuniversiteit 
Haarlem (2013 – 2016)

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING 
• Leergang At the Edge of the

Unknown | 2019 - 2020
• Mindfulness training MBSR | 2019
• Boeddha Mind Training | 2016 -

2018
• Systemisch werk | 2015 - 2016
• Individuele coaching, Buschman

Consultancy | 2004 - 2006

AANBEVELING 
“Ik wil u bedanken voor het creëren van 
een ruimte waarin iedereen zichzelf kan 
zijn zonder oordelen. U houdt van uw vak 
en dat is te merken tijdens uw leerzame, 
leuke en gezellige lessen”. 

HOBBY'S 
Lezen, sociale activiteiten, reizen, film 
bezoek, studeren, alles met 
betrekking tot de zee (zwemmen, 
strandwandelingen, staren naar 
de horizon), yoga/meditatie en 
tennissen. 

HRM-adviseur 
2006 – 2007 | Hogeschool INHOLLAND Amsterdam 

• Adviseren en begeleiden van het management met betrekking tot de aanpak van
veranderingsvraagstukken en personeel- en managementontwikkeling

• Afwikkelen van overige personele vraagstukken, zoals werving en selectie,
ziekteverzuim, fuwa, beoordeling, ontwikkelingstrajecten en ontslag

• Bijdrage leveren aan Personeelsplannen en de vertaling hiervan naar concrete HR
activiteiten

• Zorgdragen voor de uitvoering van de personeelsplanning en –controlecyclus
• Opstellen van rapportages met betrekking tot relevante onderwerpen op HR

gebied
• Lid van het projectteam Werk- en verlof en Gezondheidsmanagement

HRM-adviseur 
2002 – 2005 | Achmea 

• Als lid van het managementteam het adviseren en begeleiden van het management
met betrekking tot de aanpak van veranderingsvraagstukken en personeel- en
managementontwikkeling

• Deelnemen aan de strategiesessies
• Afwikkelen van overige personele vraagstukken, zoals werving en selectie,

casemanagement ziekteverzuim, beoordeling, promotie en ontslag
• Formuleren van het HR-jaarplan en de vertaling hiervan naar concrete HR

activiteiten
• Zorgdragen voor de uitvoering van de personeelsplanning en –controlecyclus
• Opstellen van rapportages met betrekking tot relevante onderwerpen op HR gebied

P&O adviseur 
1998 – 2001 | Management Share NV en Value Added Consultancy BV 

• Aansturen van de Corporate Recruiter, de personeelsfunctionaris en de
salarisadministrateur

• Opzetten en implementeren van arbeidsvoorwaardenbeleid, ondernemingsraad,
Arbobeleid en beoordelingssysteem.

• Verantwoordelijk voor de reguliere personeelswerkzaamheden en voor alle
personele aspecten die bij overnames en reorganisaties aan de orde zijn

• Inventariseren van de verschillende arbeidsvoorwaardenreglementen en het
voorbereiden van de harmonisatie hiervan

• Afhandelen van alle behorende werkzaamheden bij het faillissement
• Verantwoordelijk voor de salarisadministratie
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