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Personalia

Annemarie Soeteman
Repelaerstraat 41
2515 LX
Den Haag
06 29 001 165
Email: info@StudioSocrates.nl
Geboren: 21 augustus 1982 te Lilongwe (Malawi)
Speelse (ver)leider die diepgaande gesprekken en verrassende inzichten
losmaakt.
Referenties
Herman Meines
Procesbegeleider, Het Buitenhuis
(collega)

Eveline van Petten
Facilitator/consultant, Het Buitenhuis
(collega)

“Annemarie is een ervaren facilitator op
het gebied van organisatievraagstukken
en beleidsvraagstukken. Zij weet als
procesbegeleider uit deelnemers in
workshops meer rendement te halen
door het inzetten van creatieve
werkvormen. Annemarie weet een open
sfeer neer te zetten in teams en weet
met haar scherpe vraagstelling en
analyses deelnemers nieuwe
invalshoeken te ontlokken. Annemarie is
een geboren procesbegeleider die
maximaal gebruik maakt van de inhoud
en dat is uniek aan Annemarie.” 15 juni,
2011

“Met Annemarie samenwerken is
heerlijk, ik krijg zoveel energie van haar.
Zij is echt goed in haar vak en weet
altijd van iets negatiefs weer iets
positiefs te maken. Zij kan heel goed
doorvragen om de juiste informatie
boven tafel te krijgen.” 8 maart, 2013
Rigtje Bruinsma
Cliënt
“Annemarie beheerst filosofische
technieken waardoor ze coacht op een
constructieve manier waarbij het
formuleren van nieuwe vragen zorgt
voor oplossingen op een dieper niveau.
Heel zinvol en leerzaam!” 24 maart,
2013

Werkervaring
Procesbegeleider en coach
StudioSocrates (eigen bedrijf)– voor Praktische filosofie
Juli 2012 – heden
 Teams begeleiden in hun gezamenlijk denk-, ontwikkel- of leerproces
 Individuen coachen naar meer zelfkennis en eigen-wijsheid
 Colleges en lezingen verzorgen over Ethiek, denktechnieken etc.
 Acquisitie en administratie
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Procesbegeleider
Future center Het Buitenhuis, BZK
September 2009 – september 2011
 Groepsbijeenkomsten ontwerpen en faciliteren (4-90 mensen)
 Intake en adviesgesprekken met klanten (meestal overheid)
 Methodieken ontwerpen, evalueren en verbeteren
 Jungiaans coachen van individuen en teams
Beleidsmedewerker
Directie Emancipatie OCW
Januari 2009 - September 2009
 Beleidsontwikkeling ter bevordering van economische zelfstandigheid
 Onderzoek opzetten omtrent opvatting van jongeren over emancipatie
Beleidsmedewerker en Rijkstrainee
Inspectieraad, Ministerie van Binnenlandse Zaken
September 2008 – Januari 2009
 Organiseren en begeleiden van Best-Practice dagen voor inspecteurs
 Strategisch Adviseur van samenwerkende inspecties en compliance assistence
 Opzetten Adviesraad Junior (beste overheidsnetwerk 2009)
Docente Filosofie
Scholengemeenschap Lelystad
Januari 2007 – Juli 2007
 Lesgeven aan klassen 3 en 4 Havo, 4 en 5 VWO

Studie en opleiding
Studie Praktische Wijsbegeerte (Met genoegen afgestudeerd)
Universiteit Utrecht en Nijmegen
September 2001 – Augustus 2007
 Scripte „Zonder jou ben ik niemand‟, over identiteit en samenleven
 Politieke filosofie
 Ethiek (algemeen en toegepaste)
 Wijsgerige antropologie
Opleidingen
2012 Filosofisch practicus, een coachingsmethode (ISVW)
2011 Socratische gesprekken begeleiden (ISVW)
2011 Individiuele coaching en groepscoaching, gebaseerd op Jung. (ACT)
2010 Trainersopleiding (ICM)
2009 Brainstormtechnieken voor groepen (COCD)

En verder…




Fietsen in verre landen (Egypte, Namibië, Cambodja, Vietnam…)
Veel talen een klein beetje leren
Lezen van kinderboeken en semi-wetenschappelijke literatuur.

