Profiel
Ik draag graag bij aan het realiseren van meer harmonie binnen het
gezin. Ik weet als moeder dat het niet altijd meevalt om staande te
blijven in de soms heftige (gezins)situaties waar je als ouder mee te
maken krijgt.
Het gedrag van de kinderen kan een flinke wissel trekken op jouw als
ouder. Twijfel, onzekerheid, machteloosheid en frustratie zijn zo maar
een paar termen waar je als ouder mee geconfronteerd wordt.

Persoonlijke
gegevens

Ik help en ondersteun ouders om zichzelf nog beter te leren kennen
zodat ze gelukkiger en mentaal sterker worden.
Tevens reik ik handvatten uit om meer harmonie binnen het gezin te
realiseren.
Ik ben zeer goed in staat om:
•
Je zelfvertrouwen een BOOST te geven
•
Je relatie met je kind(eren) te verbeteren
•
Je te helpen om prioriteiten te stellen
•
Je te leren je eigen grenzen te bewaken
•
Je een luisterend oor te bieden en een helpende hand
•
Je beter te leren communiceren met je kind
•
Je sterker te maken om beter om te gaan met conflict
situaties

Ik heet Corlene Langelaan, ben getrouwd en moeder van een lieve
pleegdochter en een schat van een zoon.
Ik sta voor eerlijkheid, betrouwbaarheid en respect. Ik ben te typeren
als betrouwbaar, betrokken, lief, behulpzaam, vakkundig en vriendelijk.

Naam
Adres
Woonplaats
Geslacht
Geboren
Nationaliteit
Telefoonnummer
E-mailadres
Rijbewijs
LinkedIn
website

Corlene Langelaan-van Dorp
Vierde Tochtweg 1
2841 LS Moordrecht
Vrouw
17-07-1974
Nederlandse
06-51806245
info@colan.nl
A, B, BE, AMcorlene langelaan
www.colan.nl

Werkervaring

7-2018- heden

Eigen onderneming “Colan Coaching”
-

6-2017-heden

1-2008 t/m 6-2017

Eigen onderneming “Colan MKB advies”
- Organisatie adviseur
Het uitvoeren van uitgebreide organisatie analyses om de werking
van de huidige processen te beoordelen en mogelijk te verbeteren.
Tevens kan ondersteuning verleend worden bij het opstellen c.q.
onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem ter verbetering
van de (interne) organisatie en dus de kwaliteit van de te leveren
producten/diensten binnen een bedrijf. Het sparren met ondernemers
inzake hun bedrijfsvoering en personeelsmanagement.

Diverse functies bij Rabobank Krimpenerwaard:
-

-

-

-

3-2000 t/m 1-2008

Accountmanager MKB
Het adviseren van MKB-ondernemers met het accent op het
adviseren van bedrijfsfinancieringen. Door financiële expertise en
kennis van de markt en branche een deskundig financieel
sparringpartner voor zowel de klant als collega's zijn.
Medewerker risicobeheer
Het analyseren en beoordelen van de kredietportefeuille en
formuleren van bijsturingsmaatregelen ter verbetering van de
kwaliteit van de portefeuille en het beperken van de risico’s. Tevens
uitvoeren van (eerste) lijns-controles en management rapportages.
Kredietbeoordelaar
Het beoordelen van zakelijke kredietaanvragen en het geven van een
advies inzake het goedkeuren van financieringsvoorstellen aan
beslissingsbevoegden. Het (on)gevraagd advies geven over de
kwaliteit van het financieringsproces en de risicohouding ten
opzichte van dit proces.
Accountmanager Zakelijke Relaties
Het adviseren van ondernemers in zowel de MKB als Grootzakelijke
markt met betrekking tot hun bedrijfsfinancieringen en financiële
logistiek..

Diverse functies bij Rabobank Gouderak
-

-

1-1999 t/m 2-2000

(Pleeg)ouder coach
Het begeleiden en ondersteunen van (pleeg)ouders door hen op
persoonlijk vlak te helpen ontwikkelen, waardoor ze beter in staat
zijn om staande te blijven in de soms heftige situaties waarin ze
terecht komen. Middels persoonlijke en online coaching worden
tools, handvatten en inzichten gegeven waardoor ouders met meer
(zelf) vertrouwen en energie kunnen blijven functioneren binnen
hun gezin.

Bedrijven- en hypotheekadviseur
Het adviseren van zowel particulieren als ondernemers inzake hun
financiering, betalingsverkeer en levensverzekeringen.
Medewerker commerciële binnendienst bedrijven
Het assisteren van de bedrijvenadviseur bij het opstellen van
financieringsvoorstellen, offertes, akten en overige administratieveen commerciële handelingen.

Van den Akker Accountants B.V. (Zevenhuizen)
-

Assistent Accountant
Het verwerken van financiële administraties, opstellen van
jaarrekeningen (MKB) en aangiften inkomstenbelasting.

6-1998 t/m 12-1998

Mona productie (Woerden)

-

Medewerker bedrijfsbureau
Inkoop en planning van productiematerialen.

Opleidingen
09-2019-heden

Jaaropleiding Familie- en Organisatie Opstellingen
Academy voor Opstellingen B.V.

03-2019 t/m 06-2019

NLP Master Practitioner

09-2018 t/m 12-2018

Zakelijk Succes Academie

5-2018

3-2017 t/m 2-2018
2-2003 t/m 9-2003

Sluis NLP Instituut B.V.
Diploma behaald
Ja

Zakelijk Succes Academie
Diploma behaald
Ja

NLP practitioner
Het NLP Instituut
Diploma behaald

Ja

Kwaliteitsmanager
ICM
Diploma behaald

Ja

Erkend Hypotheekadviseur
St. Erkenningsregeling Hypotheekadviseur
Diploma behaald
Ja

4-2001 t/m 4-2001

Algemene Opleiding Bankbedrijf
NIBE-SVV
Diploma behaald:

Ja

9-1992 t/m 1-1998

Erasmus Universiteit Rotterdam

9-1986 t/m 6-1992

Samenwerkingsschool, Waddinxveen

Gevolgde opleiding: Bedrijfseconomie
Afstudeerrichting:
Interne Organisatie
Diploma behaald:
Ja

Gevolgde opleiding:
Diploma behaald:

V.W.O.
Ja

Cursussen
02-2020 t/m 06-2020

Landmark Forum
Landmark Worldwide UK ltd.

01-2019 t/m 12-2019

Jaarprogramma 365 dagen succesvol
David de Kock & Arjan Vergeer

08-2019

Zomerschool Intuïtief Systemisch Coachen en
het Nieuwe Opstellen
Academy voor Opstellingen B.V.

3-2000 t/m 2017

Diverse bancaire opleidingen:
WFT basis, Assurantiebemiddeling A, Kredietverlening Bedrijven en
Instellingen (KBI), fiscale aspecten bedrijven en particulieren,
beleggingsfondsen en begeleiden van probleemfinancieringen en CRM

Activiteiten
Wedstrijdsecretariaat Zuidplasruiters
Het begeleiden/organiseren van KNHS-dressuurwedstrijden voor paardenen ponycombinaties.

Boekhouding Hoefsmederij Langelaan
Het verzorgen van de BTW aangiften, opstellen jaarrekening en IB aangifte

Hobby’s
Paardrijden, tuinieren en koken.

Vaardigheden
Software kennis/gebruik:
Word
Excell
Powerpoint
Snelstart
(boekhoudprogramma)

Goed
Goed
Voldoende
Goed

