
CURRICULUM VITAE 
 
Persoonlijke gegevens  

     
 
Naam   Drs. Mechel Adriana Rosalia Mangelmans 
Telefoon  06-30555876 
Website www.meer-mogelijkheden.nl  
Email  mechel@meer-mogelijkheden.nl 
Linkedin www.linkedin.com/in/mechelmangelmans 
 
Profielschets 
Ik ben een bevlogen zelfstandig coach en trainer, gespecialiseerd in teamcoaching en 
faciliteren van bijeenkomsten. Naast individuele- en teamcoach trajecten voor een brede 
doelgroep, geef ik verschillende trainingen zoals Peer-counseling, De gedragswetenschapper 
als coach en het voorkomen en stoppen van kindermishandeling, in het bijzonder seksueel 
misbruik. Dit vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog en jarenlange werkervaring in de 
(jeugd) ggz, jeugdzorg en welzijn. 
 
Ik overtuig mijn opdrachtgevers ervan dat ze meer mogelijkheden hebben dan ze in eerste 
instantie denken of zien. Dat doe ik met originele workshops, coaching trajecten en 
trainingen, vaak in samenwerking met anderen.   
 
Kwaliteiten en vaardigheden 
 

Analytisch Daadkrachtig  
Coachen Speels 
Bevlogen Humor 
Resultaatgericht Betrouwbaar 
Creatief Luisteren 

 
  



Werkervaring  
 
2009-heden Meer Mogelijkheden, www.meer-mogelijkheden.nl 

Coach en trainer met als specialiteiten: teamcoaching, procesbegeleiding, 
begeleiding van intervisie, Insights Discovery en Voice Dialoque 
Opdrachtgevers o.a.: Gemeente Zaanstad, AFEW, Planet Romeo Foundation, 
Hiv Vereniging, Jeugdzorg Academie, MEE Amstel & Zaan, Steunpunt Seksueel 
Geweld Amsterdam (GGD), William Schrikker Groep (WSG) etc. 

 

2010-heden Noord Hollands Trainers Collectief, www.nhtc.nl  
Trainer, in samenwerking met 2 andere trainers geef ik trainingen m.b.t. 
aanpak van  kindermishandeling.  
In 2014 hebben wij de website: www.toolkitaandachtsfunctionaris.nl ,een 
database voor aandachtsfunctionarissen meldcode ontwikkeld. 
Opdrachtgevers o.a: Parlan, Gemeente Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. 

 
2010-2017 Managementproeverij 

Als coach heb ik samen met een interim-manager, de Managementproeverij 
ontwikkeld. Dit is een uniek concept voor managers en hun teams in de zorg 
of welzijn waarin heerlijk eten gecombineerd wordt met verschillende 
werkvormen.  
 

2006-2013 Advies Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam 
Trainer bij afdeling Voorlichting & training.  
Ontwikkelen en geven van trainingen aan verschillende professionals. 

 
2003-2009 MEE Amstel & Zaan Amsterdam  

• Orthopedagoog bij Diagnostisch Team met als taken 
psychodiagnostiek bij kinderen, volwassenen en ondersteuning van de 
consulenten bij de begeleiding van kinderen en volwassenen met een 
verstandelijke beperking. 

• Interne (team) coach met als taken teamcoaching aan 18 verschillende 
teams en individuele coaching aan consulenten en teamleiders. 

1998-2002 GGZ Buitenamstel Amsterdam 
Orthopedagoog bij het Autismeteam Amsterdam met als taken diagnostiek, 
kindertherapie, ouderbegeleiding, ontwikkelen en geven van cursussen aan 
beroepskrachten over autisme. 

 
1997-1999 Kindertelefoon Amsterdam  
  Trainer gespreksvoering met kinderen aan vrijwilligers.   
 
1997  Riagg Zuid-Holland Noord Leiden 

 Orthopedagoog bij het Centrum Autisme met als taken sociale 
vaardigheidstraining aan kinderen, jongeren en ouderbegeleiding. 

 
1992-1996 Kinderdagverblijf Huize Henriette te Amsterdam 



                      Groepsleidster. 
 

Opleiding 

2022  School voor training 
  Didactisch Meesterschap 
 
2020  Europees Instituut 
  Opleiding e-coaching 
 
2008  Pro-Education Amsterdam 
  Post-Bachelor erkend coach 
 
2002  RINO Noord-Holland Amsterdam 

Post-Doctoraal ouderbegeleiding en behandeling van kinderen en jeugdigen 
 
1997  Universiteit van Amsterdam  
                      Doctoraal Orthopedagogiek 
 
1996            Universiteit van Centraal Lancashire in Engeland 
                      Studie orthopedagogiek, internationaal uitwisselingsproject 
 
1990   Eckartcollege Eindhoven 
                      VWO-opleiding 
 
Cursussen en trainingen 
 
2018  Voice Dialoque Instituut België 
  Voicedrama 
 
2017  René Maas 
  Focussen 
 
2015-16 Het Balkon 
  Coachen met Voice Dialogue  
 
2014  Insights Benelux 
  Accreditatie  Insights Discovery 
 
2014  Universiteit van Amsterdam 
  Urban Education 
 
1994            Universiteit van Peking in China 
                      Cursus Chinees 
 
 
Vrijwillige bijdrage geleverd aan: 



 
• Give a Damn (voormalig lid en begeleider van de bijeenkomsten) 
• Fronik Buurtboerderij (voormalig secretaris van de stichting) 
• Hello Gorgeous (campagne avond Hiv uit de kast begeleid) 
• Stichting Kind en Seksualiteit (voormalig bestuurslid) 


