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Opleiding 
2002 - 2006 

HBO-Verpleegkunde 
Avans Hogeschool Breda 

1994 - 1999 

HAVO 
Pauluslyceum Tilburg 

Specialisatie 
2016-2017: 

Curriculum in leiderschap 

2015 

Teamcoaching 
Servicecentrum Het Laar 
In Voorzorg - Studio Mazze 

2009 

Avans+ Breda 
Train de Trainer 
Communicatie 
Omgaan met Agressie 

2006 

Avans+ Breda 
Trainingsacteur 

Stanfk Vejtruba 
Trainingsacteur - Trainer 

Profiel 
Ik ben Stanfk, een energieke en gedreven trainingsacteur, trainer en coach 
met veel ervaring in teamcommunicatie. Ik ben erop uit om iedere 
professional te ondersteunen in zijn persoonlijke groei en om van ieder 
team een droomteam te maken. 
Hierbij is samen leren, uitdagen en innoveren essentieel. 
Ik ben toegankelijk, sterk met taal en heb een groot inlevingsvermogen. 

--◊--
Ervaring 

MEDE-EIGENAAR VAN BURO STAAN 
BURO STAAN - 2018 tot heden 

Binnen dit bedrijf verzorg ik masterclasses en coaching on-the-job voor 
beginnende en ervaren trainingsacteurs, alsmede het koppelen van 
trainingsacteurs aan passende trianingen en trajecten. 

EIGENAAR VAN STANiK TRAININGEN 
Stan ik Trainingen - 2009 tot heden 

Onder deze vlag werk ik als Trainingsacteur, Trainer en Coach. Zo begeleid 
en train ik zorg- en dienstprofessionals in persoonlijke en professionele 
effectiviteit. 
Onderwerpen: samenwerken, feedback geven en ontvangen, omgaan met 
emoties, voeren van lastige gesprekken en overlegstructuren. 
Huidige en Recente opdrachten: *Samenwerking met Avans+;Training 
'Veilig werken in de wijk' aan wijkteammedewerkers van Gemeente 

Schiedam en Rotterdam. *Lessen in oa communicatie, vraaggericht werken 
en intervisiebegeleiding binnen een leergang ouderenzorg. 

TEAMCOACH ZORG THUIS 
Zuidzorg - Veldhoven - juni 2016 tot juni 2017 

In deze functie was ik als teamcoach verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
en de resultaten van 16 tot 23 wijkteams. Binnen een organisatie in 
ontwikkeling waar locatiemanagers zijn vervangen door een samenwerking 
van zorgmanagers (op afstand) en teamcoaches was ik voor de teams en 
individuele medewerkers het gezicht en eerste aanspreekpunt. 

TEAMCOACH OUDERENZORG 
Servicecentrum Het Laar - Tilburg - nov 2011 tot dec 2015 

In deze functie was ik de eerst verantwoordelijke (team)coach in een 4 jaar+ 
lopend project: verandertraject naar zelforganiserende teams. 

VERPLEEGKUNDIGE 
Dienst Justitiële Inrichtingen - Rotterdam - sept 2006 tot mei 2010 

Dienst Bijzondere Voorzieningen in Rotterdam en Dordrecht. 

Lichamelijke een geestelijke verzorging en begeleiding van in bewaring 

verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers. 




