Ciska Harte-Hoogervorst
Als oudste uit een kwekersgezin met vier kinderen leerde ik al snel de betekenis van de term
verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor jezelf. Daarom geloof
ik ook in de uitspraak ‘waar een wil is, is een weg’. De weg kan netjes voor je liggen als in een
rechte lijn of het kan een kronkelweg zijn met grote hobbels. Maar hoe de weg er ook ziet, je
komt er uiteindelijk wel. En ondertussen is de reis al een prachtige ervaring an sich. In
vriendenboekjes schreef ik vroeger dat ik kleuterjuffrouw wilde worden. Dat is er niet van
gekomen. Maar mijn CV laat zien dat ik me als een vis in het water voel bij nieuwe uitdagingen
en bij het leren en overdragen van kennis en vaardigheden.

Opleiding

Personalia

Het geheim van humor – School for Humor and Authenticity
2020
Een persoonlijke reis om je talk grappiger, speelser en impactvoller te maken onder begeleiding
van Malinca Verwiel.

Adres
Vriezekoop 17
2451 CP Leimuiden

Ludodidactiek – Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
2018
Ludodidactiek gebruikt principes uit gamedesign om leerervaringen te ontwerpen. Regelmatig
komen alumni bij elkaar op playgrounds voor het testen van nieuwe spelontwerpen en het delen
van kennis en nieuwe inzichten op het gebied van game-based learning.

Telefoon
06 - 47 39 22 23

The Leadership Platform – Path Forward
2013
Het recept voor duurzame leiderschapsontwikkeling binnen organisaties met de nadruk op
persoonlijk leiderschap, leiderschap over anderen en leiderschap over teams.

E-mail
ciskaharte@live.nl
Geboortedatum
19-09-1986

Vaardigheden
Oplossingsgericht
Mensgericht
Doorzettingsvermogen
Zelfstandig
Initiatiefrijk
Behulpzaam

Hobby’s
Stijldansen
Lezen
Tuinieren
Historische boerderij verbouwen

Projecten






Implementatie van nieuwe
systemen
Crisissituaties oplossen
Zelforganiserende teams
opbouwen
Onervaren teams klaarmaken
voor aankomende groei
Afdelingsstructuren
veranderen

General Management – Nyenrode (cum laude)
2010-2011
Een programma opgericht in 1946 voor en door het bedrijfsleven met een sterke internationale
oriëntatie. Scriptie: Physical freight, digital information: steps towards a paperless supply chain.
Staats- & Bestuursrecht – Universiteit van Amsterdam
2007-2010
Scriptie: de kunst van het moeten. Een onderzoek naar de financiële verplichtingen van de
overheid ten aanzien van kunst.
Management, Economie & Recht – Hogeschool voor Economische Studies 2003-2007
Een brede opleiding die opleidt tot een multi-inzetbare professional. Scriptie: vrijwillig,
vrijblijvend? Een onderzoek naar de aansprakelijkheid van vrijwilligers.
Overige
2013-heden
Diverse cursussen, seminars, symposia, challenges, en sessies op het gebied van
ondernemerschap, HR en leiderschap, waaronder:
The Art of Sustainable Performance (Bas Kodden, Nyenrode)
Global Leadership Summit (Willow Creek Association)
Recruitment 2.0 (Nyenrode)
Training Netwerkvaardigheden (BNI)
Intuïtief Leiderschap (Kring Business Spiritualiteit, Nyenrode)
The manager’s awareness course (Expeditors)

Werkervaring
Gemeente Kaag & Braassem | BABS
2019-heden
Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voltrek ik huwelijken en partnerschapsregistraties.
Velites | Founder & Developer game-based learning solutions
2018-heden
Ik ontwerp spellen, workshops en trainingen die bijdragen aan Leadership & Development
binnen (internationale) organisaties en ondersteun (toekomstig) leidinggevenden te
transformeren tot de leiders van morgen.
Werkveldcommissie NTI & NCOI | Lid werkveldcommissie
2016-heden
Vanuit mijn logistieke en juridische ervaring adviseer ik de NTI en de NCOI met betrekking tot
de aansluiting van de opleiding Bedrijfskunde (HBO en AD) op de beroepspraktijk.
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Lid Bezwaarschriftencommissie 2017-2020
In deze functie behandelde ik HR-gerelateerde bezwaarschriften ingediend door werknemers.
Expeditors International B.V. | Diverse managementfuncties
2012-2017
Bij deze beursgenoteerde logistieke dienstverlener heb ik verschillende (inter)nationale
veranderprojecten geleid. In mijn laatste functie als customs brokerage manager was ik lid van
het managementteam op Schiphol en eindverantwoordelijk voor de douane-afdeling. Daarnaast
heb ik het opleidingsprogramma voor aanstormend talent gemaakt en hielp ik mee aan de
ontwikkeling van e-learning en klassikale modules.
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Werkervaring (vervolg)
Nyenrode Business Universiteit | Lid Commissie van Beroep
2011-2012
Tegen een door de Doctorate Board genomen beslissing kan beroep worden ingesteld bij de
Commissie van Beroep. Als student-lid van deze Commissie woonde ik hoorzittingen bij en
discussieerde ik over zaken met overige commissieleden.
De Koning Vergouwen Advocaten | Juridisch medewerker
2006-2009
Als juridisch medewerker maakte ik pleitnota’s op, deed ik jurisprudentieonderzoek en
communiceerde ik met cliënten en rechtbanken.

Ciska in 1 woord
Wat mensen over mij zeggen…









Leergierig
Enthousiast
Doorzetter
Ambitieus
Luisteraar
Hulpvaardig
Creatief
Inspirator

Favorieten
Boeken: A Whole New Mind van
Daniel Pink en Ik ontsnapte uit
Auschwitz van Rudolf VRBA
Muziek: Chuck Berry, Ray
Charles, Danny Vera
Vakantie: Noorwegen
Films: The Biggest Little Farm,
Down to Earth, The King’s
Speech, Remember the Titans
Quote: “Wat geweldig dat
niemand ook maar één moment
hoeft te wachten met het
verbeteren van de wereld.” van
Anne Frank

More
Bekijk mijn profiel op:
www.linkedin.com/in/ciskaharte

Hogeschool voor Economische Studies | Assistent Curriculumcommissie 2004-2005
Als student-assistent bij de curriculumcommissie analyseerde ik onderwijskundige documenten
en communiceerde ik met het docententeam over verschillende toetsvormen in de opleiding ten
behoeve van audits en accreditatietrajecten.

Overige activiteiten
Hou’ & Trouw | Voorzitter Scriptieprijscommissie
2019-heden
Jaarlijks wordt er binnen de financiële opleidingen van de HvA een scriptieprijs uitgereikt door
de oudste alumnivereniging van Nederland. Als voorzitter ben ik eindverantwoordelijke in deze.
Stichting Oud Leimuiden Rijnsaterwoude | Webdesigner
Als webdesigner ontwikkel ik de website voor de stichting.

2017-heden

Universiteit van Amsterdam | Mentor Faculteit der Rechtsgeleerdheid
2021
Als mentor help ik studenten met een niet Nederlandse achtergrond met hun voorbereiding op
de arbeidsmarkt.
Business Network International | Diverse functies, o.a. Chapter Directeur 2018-2021
Als directeur van het chapter BNI Vaartzicht zorg ik ervoor dat de ondernemers zoveel mogelijk
uit het netwerkontbijt halen.
De Nieuwe Compagnie van Verre | Voorzitter Campusraad
2010-2012
Als voorzitter van de Campusraad toetste ik het gedrag van medestudenten op het Nyenrode
landgoed aan de geldende regels en jurisdictie.
Cultuurcollege
2010-2011
Een programma georganiseerd door de Boekmanstichting, Kunsten ’92 en de faculteit der
Kunsten van de Universiteit Leiden dat zich richt op de juridische, economische en
maatschappelijke aspecten van kunst en cultuur.
Jongerencentrum De Schakel | Voorzitter activiteitencommissie
2002-2007
Als voorzitter organiseerde ik activiteiten en sloot ik o.a. contracten af met artiestenbureaus.

Onderscheidingen
#23 Best Young Professionals Memory Magazine
2016
Een zoektocht van Memory Magazine naar de beste young professionals in het Nederlandse
bedrijfsleven.
Winnaar scholarship Stichting Hollandse Haringpartij
2010
Op basis van het essay ‘Wonderful things happen when great minds meet’ en een presentatie
aan het bestuur won ik het Scholarship van de Nationale Haringpartij.
Winnaar scriptieprijs Hou’ en Trouw
2007
Scripties van de faculteit business en economie worden beoordeeld op creativiteit, belang voor
de organisaties, aanvullende onderzoek en consistentie.

Speluitgaven
The President’s Speech
2020
Een spel over leiderschapsstijlen, storytelling en hoe om te gaan met verandering.
Discover your hidden leadership qualities
2019
Haal jij alles uit jezelf wat erin zit? Of kun je misschien wel meer dan je denkt? In dit spel ga je
op zoek naar jouw kwaliteiten.
Claim your success
2018
Een spel dat de teambuilding bevordert en het empathisch vermogen vergroot door het delen
succesvolle en minder succesvolle verhalen.
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