
 
  



Tamara Straatman 

Personalia 

Naam:     ACC Straatman 

Adres:     Haydnstraat 12  

PC & woonplaats:  5011NK te Tilburg 

Telefoon:     06-53891813 

Email:     info@tamarastraatman.nl  

Nationaliteit:    Nederlandse 

Geboortedatum:   20-02-1983 

 

 

Zoek jij een gezellige, betrouwbare én professionele collega in de marketing & sales? 

Mijn kwaliteiten zijn: 

Zoek jij een persoon die enorm vindingrijk is? Een persoon die ontzettend veel kennis heeft van 

gedrag, marketing en sales? Iemand die innovatief is, het grote geheel daarbij in het oog behoudt 

maar met de focus op groei en omzetstijging? Goed zelfstandig kan werken, zowel in een team goed 

kan samenwerken en ook vanuit nature leidinggevende kwaliteiten bezit? Dan kunnen wij een goede 

match zijn!  

Mijn naam is Tamara Straatman, gespecialiseerd in communicatie (NLP) en ruime praktijkervaring in 

marketing, sales en leidinggeven. Ik heb jarenlang in een vishandel gewerkt met het oog op 

overname van het bedrijf. Daarnaast een eigen onderneming gestart in coaching & training, een 

webshop en soms modellenwerk. Ik ben zeer succesvol geweest in het uitzetten van diverse media 

strategieën, het bedenken van nieuwe concepten om cross mediale business te genereren. 

Het is mijn droom om mijn talenten nog verder te ontwikkelen en uiteraard succesvol in te zetten, in 

een bedrijf wat bijdraagt aan een duurzame samenleving. Wat mij onderscheidt van anderen is mijn 

specialistische kennis van het reptielenbrein, hoe kun je mensen beïnvloeden met communicatie, 

verleiden tot aankoop én blijvend verleiden. Daarbij ben ik een échte visionair en een autodidact, die 

onwijs creatief is en voor elk probleem een juiste oplossing weet te vinden. 

Ik ben stressbestendig, een workaholic die denkt buiten de standaard kaders. Als jullie dat ook zijn of 

zoeken, kom ik graag eens kennismaken. Ik zoek een fulltime job, die ik naast mijn eigen bedrijf kan 

combineren. Ik besteed hier zo’n 10u per week aan en dit is voor mij prima te doen naast een 

fulltime baan. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, bespreek ik dat graag in een persoonlijk 

gesprek. Ik ben per direct beschikbaar en heb onwijs veel zin in een nieuwe samenwerking!   

info@tamarastraatman.nl%20


Relevante werkervaring: 

2011 – heden:   NLP Quality of Life Coach, eigen onderneming 

Werkzaamheden: 

- Coaching in persoonlijke ontwikkeling/ groei, veranderen van mindset 

- Trainingen/ lezingen in bewustwording/ communicatie/ mindset   

- Kennisoverdracht/ inspireren via (social) media/ storytelling/ beleving  

- Webshop gezondheid, natuurlijke cosmetica en hoogwaardige suppletie 

- Marketing/ sales, nieuwe concepten/ cross mediale business B2B 

- Boekhouding/ dossiers, SMART doelen/ businessplan 

- Netwerkborrels/ cursussen & masterclasses volgen 

- Ontwikkelen online trainingen, onderhoud website/ webshop 

- Online tv show UNTOLD, Psycheparty, modellenwerk 

 

Zakelijke successen B2B en (gratis) media publiciteit: 

          

           

          

           

         

            

           

 

Note: Het lijstje is een stuk langer, maar niet alle content is vrij beschikbaar. Naast B2B heb ik ook 

individuele verkoop producten/ diensten aan consumenten. En ben ik een affiliatie marketing 

systeem aan het uitrollen, zodat ik meer verkooppunten krijg en minder eigen werkzaamheden krijg. 

Slim en efficiënt werken heeft dan ook mijn voorkeur. 



Voor deze onderstaande functie zoek ik een leuke nieuwe uitdaging/ samenwerking   

2000 – heden:  Ex-mede opvolger van Wijk- van Gestel/ Marcelis Visspecialiteiten 

Werkzaamheden: 

- Assistent bedrijfsleider, veel verantwoordelijkheid, eigen initiatieven 

nemen, meedenken uitbreiding en overname van het bedrijf  

- Personeel/ collega’s aansturen en opleiden, werkplanning en 

taakverdeling maken, sollicitaties aandragen/ voorstellen 

- Boekhouding, dagelijkse inkoop/ verkoop, dagelijkse omzet en 

eindejaarbalans analyseren/ focus op omzetstijging 

Opleiding en relevante cursussen: 

2016: Cursus, Een krachtige boodschap bij Karlijn Vrolijk, Smart Difference.   

2016: Masterclass Pump up the Company, Walter Vermeer.  

2016: Masterclass Keuzes (ondernemerschap/ innovatie), Guido Thys. 

2016: Masterclass met Richard de Hoop: 'Je team op vol vermogen'.   

2016: Masterclass Leo Bormans: ‘De gelukkige medewerker!’ 

2016: Masterclass pitchen, Nathalie Mangelaars en partners. 

2015: Masterclass met Wim Schuurmans: ‘Verboden voor klanten, wij houden van fans.’  

2015: Masterclass Storytelling/ hoe creëer je beleving, Open Coffee Tilburg en partners. 

2014: Masterclass met Daniëlle de Jonge van Divario: ‘Verleid de klant‘ 

2014: Masterclass crowdfunding/ nieuwe manieren van financieren, Rabobank en partners 

2013: Masterclass. Gerald Essers masterclass over time-management 

2013: Cursus, Authentiek spreken bij Piet Hurkmans, The Needs.  

2011: Workshop Guerrilla Marketing, Corné Snels (Hardy’s).  

2010: HBO, NLP Practitioner (Neuro Linguïstisch programmeren). Coachworld, ‘s-Hertogenbosch.    

1995 – 2000: Havo, diploma behaald. Cobbenhage College, Tilburg. 

Note: Het lijstje is nog een stuk langer, maar weet niet alle datums en namen meer van alle 

workshops die ik gevolg heb om kennis te vergaren. Daarbij heb ik ook onwijs veel boeken gelezen 

over thema’s als spreken in het openbaar, coaching/ gedrag en business concepten gerelateerd. Ik 

heb een alternatieve route qua studeren, mijn voorkeur gaat uit naar praktijkervaring en vanuit hier 

de nodige leerervaring opdoen. Want waarom zou je je hoofd volstoppen met allerlei informatie die 

niet relevant is voor je? En je hoeft niet een volledige opleiding te volgen om dingen te snappen. 

Wanneer je praktijkgericht bent leer je veel meer, is mijn eigen ervaring. Doen = weten!  

http://www.commercielecommunicatie.nl/verleiddeklant


Zakelijke vaardigheden: 

            

      

     

     

Persoonlijke relevante vaardigheden: 

    

Referenties: 

Eveline Smulders: Tamara is een ervaren professional die weet wat ze doet en weet waar ze over 

praat. Het was erg prettig met haar te werken. 

Marco Brokx: Tamara is een zeer prettig persoon om mee samen te werken. Ze staat open voor 

suggesties en pakt dingen vlug op. Daarnaast staat Tamara positief in het leven en heeft veel humor.  

Theo Waars: Tamara heb ik leren kennen als iemand met een enorme drive. Een ondernemer pur 

sang. Ze heeft een goede kennis van NLP, wat ze heeft laten zien tijdens een workshop. 

Ellen Venema: Ik heb samen met Tamara de opleiding NLP gedaan. Daarin kon ik direct merken dat 

ze helemaal op haar plaats zat en ook erg gedreven is om andere mensen verder te helpen. Doordat 

ze nu op haar plaats zit, pikt ze ook de nieuwe ontwikkelingen erg snel op en weet ze de vinger vrij 

snel op de zere plek te leggen. Tamara is een krachtige en tegelijkertijd een vertrouwelijk 

persoonlijkheid en het is daardoor erg prettig om door Tamara gecoacht te worden! 

Mark van Huygevoort: Tamara is een van die mensen die -in het licht van persoonlijke ontwikkeling, 

verandering of het verbeteren van levenskwaliteit- harde afspraken met zichzelf maakt over te 

bereiken resultaten. Weinig cursisten zijn zo toegewijd om hun situatie te verbeteren -op het 

persoonlijke vlak- maar met name in het geval van Tamara op het gebied van haar carrière.  

Note: Referenties zijn via Linkedin te checken/ benaderen. 



Websites/ social media: 

www.tamarastraatman.nl (coaching & training) 

www.lifestyling.me (blog, online TV show, online trainingen, exposure) 

www.ecodrogist.com (webshop ECO drogisterij)  

www.facebook.com/tamarastraatman (vanuit hier div. zakelijke pagina’s te vinden) 

www.twitter.com/tamarastraatman 

www.linkedin.com/in/tamarastraatman/ 

www.instagram.com/tamarastraatman/ 

www.youtube.com/channel/UC7Argji9ferX7Oam2rhlpGg (eigen vlog kanaal) 

www.youtube.com/channel/UCoAVbfULnMyw5-zhbvmFKVQ (online tv show UNTOLD) 

www.soofos.nl/cursus/online-training-faalangst-overwinnen/?ref=39 (eigen affiliatie marketing) 

www.soofos.nl/cursus/online-training-gezond-ideaal-figuur/?ref=39  (eigen affiliatie marketing) 

 

Gewenste branche: 

 Marketing/ reclame 

 Zakelijke dienstverlening 

 Gezondheid 

 Mode 

 Horeca 

 Food 

 Media 

 

Mijn favoriete bedrijven/ voorbeelden: 

 Apple  

 Google 

 Warner Bros 

 Oprah 

 LR Health & Beauty (MLM) 

 Estée Lauder 

 Disney  

 

Ik ben eventueel ook beschikbaar voor freelance opdrachten. 

http://www.tamarastraatman.nl/
http://www.lifestyling.me/
http://www.ecodrogist.com/
http://www.facebook.com/tamarastraatman
http://www.twitter.com/tamarastraatman
https://www.linkedin.com/in/tamarastraatman/
http://www.instagram.com/tamarastraatman/
http://www.youtube.com/channel/UC7Argji9ferX7Oam2rhlpGg
http://www.youtube.com/channel/UCoAVbfULnMyw5-zhbvmFKVQ
http://www.soofos.nl/cursus/online-training-faalangst-overwinnen/?ref=39
http://www.soofos.nl/cursus/online-training-gezond-ideaal-figuur/?ref=39

