MARISHKA VAN LOON
Nederlandse - vrouw - 1967 - Den Haag

PROFIEL
Ik ben een ervaren coördinator, organisator, (dans)docent en
coach. Ik werk graag met zowel jongeren als ouderen.
Ik ben creatief in het organiseren en maken van passende
oplossingen en ga daarbij uitdagingen niet uit de weg.
Ik werk met plezier voor, met of in een team dat de schouders
onder de taken zet en ik communiceer open met leiding, team,
ouders en klanten.

WERKERVARING
*Coördinator/docent|Opleiding Dans | 2010- heden
Visievorming en uitvoering, dans vakcoaching en begeleiding,
lesrooster-, activiteitenplanning (binnen middelbare school),
docenten-, leerlingen- en ouder/verzorgerbegeleiding,
voorstellingscoördinatie, promotie en logistiek.
(Codarts, Rotterdam- Koninklijk Conservatorium, Den Haag)
*Productieleider - theater | 2000-heden
Coördinatie voor (dans, opera, toneel) theater voorstellingen,
projecten en festivals.
(Korzo - Opera Zuid - Station Zuid - Danshuis Limburg)
*Docent / Choreografe| 1994-heden
Klassiek ballet, klassieke techniek voor hedendaagse dansers,
improvisatie en compositie.
(Ulmer Ballett - Kumulus - Opleiding Dans Maastricht)
*Web en Graﬁsch ontwerper | 2006-2010
Ontwerp en onderhoud van websites en-winkels, corporate
designs en promotie materialen.
(Libelius - Zorgpunt Thuiszorg - USDA)
*Danseres / choreografe | 1989-2010
Moderne dans met een klassiek technische achtergrond.
(Rambert Dance Company - TanzForum Köln - DT Kharisma)
OPLEIDINGEN
Master Toegepaste Psychologie specialisatie onderwijs|
heden- 2022 | NCOI
HBO Dansacademie|1989| Rambert School London
Klassiek ballet, spitzen, moderne dans, partnering,
improvisatie en jazz. Dansgeschiedenis, anatomie,
methodiek/didactiek en dansnotatie.
Vwo | 1985 | Jan van Scorel College, Alkmaar
vakkenpakket: NL, EN, FA, GS, WI, EC-I, EC-II

Als ik een brug mag zijn voor
hen die met motivatie en inzet
hun doel willen bereiken, heb
ik het mijne ook bereikt.

marishkavanloon
@icloud.com

06-50291307

KLIK HIER VOOR UITGEBREIDE E-PORTFOLIO
OF HIER VOOR MIJN WEBSITE LIBELIUS.COM

INTERESSES
Naast organiseren en coördineren vind ik
het heerlijk om met kinderen en jongeren
te werken en uit te zoeken hoe ik ze het
beste kan ondersteunen. Ik verwacht wel
wederzijdse inzet. Samen uiteindelijk dat
doel bereiken. Ik ben goed met de computer en vind het leuk om mee te werken.
Ik heb websites en webwinkeltjes leren
bouwen en onderhouden. Graﬁsch ontwerp vind ik nog steeds leuk om te doen;
posters, ﬂyers, logo’s etc. Geef me een excel sheet en ik maak je een planning maar
laat me dat niet alleen maar doen want ik
hou ook van afwisseling van mensen en
taken.
Hobbies: golf, honden, theater, dans

Persoonlijkheidstest Marishka van Loon,
afgenomen op 15-11-2019.

Marishka is:

alleen werken

competitief

aanwezig

creatief

vriendelijk

relatie

perfectionistisch

werkomgeving.
inhoud

avontuurlijk doelgericht origineel

Je richt je op je taken en
verantwoordelijkheden en stelt je zakelijk op.
Contact met anderen, interne of externe
klanten heb je niet nodig om je prettig te
voelen. Daarbij werk je wel samen. Je stemt
graag af met collega's over de aanpak en
vindt het leuk om ervaringen uit te wisselen.

onafhankelijk
samenwerken

structuur

persoonlijk

constructief

verbinder

kritisch

hiërarchisch
risicomijdend

Je werkt graag met , of bent een leidinggevende
die vrijheid geeft en de ruimte laat om
zelfstandig te werken. Je vindt het prettig om
resultaatgericht te werken. Als er niet altijd
persoonlijke aandacht is, vind je dat geen probleem.

Je voelt je thuis in een team/afdeling waar
positief wordt gereageerd op plannen of
bijdragen en waar men opbouwend en
geïnteresseerd met elkaar omgaat. Je vindt
het fijn wanneer collega's creatieve ideeen
inbrengen en vindt erkenning en waardering
van je eigen bijdrage belangrijk.

organisatie

dynamisch

informeel

De verbinder is gericht op het bereiken
van samenhang en enthousiasme binnen
het team en zorgt voor een goede sfeer.
Mensen met deze voorkeursrol zullen
anderen ertoe motiveren om naar elkaar
te luisteren, elkaars kwaliteiten te
benutten en elkaar te complimenteren.
De verbinder zorgt voor betrokkenheid
en loyaliteit in het team.

leidinggevende

team
zakelijk

De aanpakker is iemand die op een
praktische manier aan de gang gaat en
problemen oplost. Mensen met deze
voorkeursrol zijn meer van het doen dan
van het praten. Zij zijn vasthoudend om
het werk uit te voeren. De aanpakker is
optimistisch en ziet er niet tegen op
hard te werken om de taken tot een
goed einde te brengen.

taakgericht

aanpakker

mensgericht

vrijheid

voorkeursrollen.

rol

Je krijgt energie van een organisatie die
flexibel is en energiek inspringt op kansen. Je
kan ad hoc en out-of-the-box taken
afhandelen. Minder strikte invulling van
rollen en posities in de organisatie vind je
prettig. Je werkt graag met informele
omgangsvormen.

