Curriculum vitae
Leonie Joosting Bunk
Huidige activiteiten
2011 – heden

Kraaybeekerhof Academie Driebergen –
Mentor, docent en studieleider Natuur in begeleiding (opleiding tot tuintherapeut
en natuurcoach)
▪ Organiseren van de opleiding Natuur in begeleiding
▪ Verantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding
▪ Verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het lesprogramma.
▪ Geven van de lessen over biografie en wil
▪ Mentor van de studenten
▪ Aanspreekpunt voor de docenten
▪ Bijhouden van de ontwikkelingen en onderzoeken in het werkveld;

2009 – heden

Wandelbegeleider en coach
▪ Begeleiden en coachen van mensen met stressklachten, loopbaanvragen en
dergelijke.

2016 - heden

Psychosynthese gids en raadgever, gediplomeerd psychosynthese therapeut
• Begeleiden en gidsen van mensen die aan zichzelf willen werken.
• Gespecialiseerd in midlevenproblematiek (v.a. ongeveer 45 jaar)
o Existentiële vragen
o Zingeving
o Onverwerkt trauma
o Creatieve verwerking
o Systemisch werken
o Stress en burnout
o Hoog sensitieve personen

Overige recente werkervaring
03/2020 – 01/2021

Gemeente Schiedam
Senior communicatieadviseur klimaatbeleid en energietransitie (16 uur per week)
• Uitzetten van een logische lijn in communicatie rond klimaatbeleid
• Ondersteunen van de verschillende projectleiders op het gebied van in- en
externe communicatie
• Opzetten communicatienetwerk rond het klimaatbeleid en de energietransitie
• Ondersteuning bij opzetten participatienetwerk in uitvoering

01/2018 – 01/2019

Gemeente Rijswijk
Coördinator Natuurtuin Wilhelminapark Rijswijk
▪ Opzetten raamovereenkomst tussen gemeente Rijswijk met vrijwilligersgroepen
▪ Borgen van Natuur- en Milieueducatie
▪ Adviseren en ondersteunen diverse werkgroepen
▪ Inbedden van de Natuurtuin in de Rijswijkse samenleving

02/2017 - 08/2017

Gemeente Zoetermeer
Communicatieadviseur programma Duurzaam en Groen Zoetermeer
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▪
▪
▪
▪

Opzetten van het strategisch communicatieplan Duurzaam en Groen
Zoetermeer;
Neerzetten uitgangspunten communicatie Aardgasvrij Palenstein;
Ondersteunen van diverse programmaonderdelen met communicatie
waaronder het Bijenoverleg;
Strategische omgevingscommunicatie rond haalbaarheidsonderzoek
vaarverbinding tussen Rotte, Rijn en Vliet.

09/2016 – 12/2016

Coöperatief Eigenwijzer
Programma-inventarisator en coördinator
▪ Inventariseren en coördineren van de verschillende projecten binnen de vier
programma’s van het Coöperatief. Deze programma’s zijn stadslandbouw, de
soepfabriek, fijnstof en duurzame energie, uitzendbureau. Al deze projecten
hebben te maken met het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt;
▪ Voorbereiden van externe presentaties van het coöperatief, ook internationaal;
▪ Opstellen van bestuurlijke notities.

2008 – 05/2015

Gemeente Veghel
Projectleider communicatie en participatie infrastructurele projecten
▪ Planvorming rond de Zuidelijke ontsluitingsweg Erp tot aan het vaststellen van
het bestemmingsplan;
▪ Opwaardering van de N279 noord (Den Bosch-Veghel) en zuid (VeghelHelmond), onderdeel van de Ruit Eindhoven;
▪ Komst van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). In dit kader van HOV moest
het busstation worden verplaatst;
▪ Opzetten en begeleiden van de participatietrajecten rond deze projecten met
bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.
In de communicatie moest rekening gehouden worden met politieke en bestuurlijke
processen op verschillende niveaus waaronder de gemeentelijke, provinciale en
landelijke overheid, belangenorganisaties, ondernemersverenigingen, dorps- en
wijkraden en de overige inwoners van het gebied. Hierbij is social media gebruik een
onderdeel geworden van deze functie.

04/2014 – 09/2014

Coördinerend interim teamleider communicatie
▪ Strategisch senior communicatie adviseur en woordvoerder voor burgemeester
en wethouders;
▪ Coördinerend communicatieadviseur herdenking van Operatie Market Garden.
De teamleider communicatie werd wethouder in een naburige gemeente. Hierdoor
ontstond een acute situatie. Daarnaast kampte het team met langdurige ziekte van
één van de senior-adviseurs. Mijn taak was het om deze lacunes op te vangen.

2009 – 06/2016

Beroepsvereniging Groene Zorg
Secretaris/penningmeester
▪ Bijhouden van onderzoeken in het werkveld en hierover publiceren;
▪ Opbouwen van een netwerk in de Groene Zorg – leggen van contacten binnen
het werkveld;
▪ Ontwikkelen van toelatingsbeleid voor de leden (kennis en ervaring beschrijven,
opstellen richtlijnen opleidingen, organiseren van audits, uitzetten van de
beleidslijnen van de beroepsvereniging Groene Zorg;
▪ Organisatie congres Natuurlijk Gezond (2015).

2006 – 2012

Tuin therapeutische begeleiding
▪ Begeleiden van mensen bij werkzaamheden in tuin of op het land. Van 2008 t/m
2012 bij een kwekerij van een GGZ instelling nabij Leiden. Begeleiding en
behandeling van mensen met een achtergrond in de psychiatrie en
verslavingszorg.
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2006 – 2008

Gemeente Breda
Bereikbaarheidscoördinator infrastructuur
▪ Beleidsmatige advisering inzake infrastructurele planning en communicatie,
zowel intern de gemeentelijke organisatie als naar de inwoners van de gemeente
toe (burgerparticipatie);
▪ Verbindende schakel tussen projectleiders en andere belanghebbenden.

2002 – 2018

Trainingen en coaching - cursusweken
▪ Ontwikkeling en uitvoering van trainingsweken voor speciale doelgroepen in
Portugal op het platteland.

2002 – 2006

Gemeente Vlaardingen
Projectleider communicatie stedelijke vernieuwing en herstructurering
▪ Communicatieadvies rond sloop van 1140 woningen en vervangende
nieuwbouw;
▪ Het opzetten van het participatienetwerk binnen de betrokken wijk.
Samenwerken met verschillende stedelijke en landelijke organisaties, waaronder
de Woonbond en Aedes.

2001 – 2002

Gemeente Rotterdam
▪ Organisatie en begeleiding loopbaanbijeenkomsten.

2001

Gemeente Almere
▪ Beleidsadvisering communicatie inzake de in- en externe profilering van de
dienst stedelijk Beheer.

2000 – 2001

Roteb, Gemeente Rotterdam
▪ Strategisch communicatieadvies rond de plaatsing afvalcontainers – interactief
proces met wijkbewoners;
▪ Opzetten van de participatiestructuur.

2000 – 2001

Gemeente Venlo
▪ Procesmatige en inhoudelijke advisering opstellen wijkontwikkelingsplan;
▪ Opzetten van de participatiestructuur.

Opleidingen
2018 – 2019
2015 – 2018
2006 – 2008
2005 – 2006
1998 – 1999
1993 – 1994
1986 – 1987
1986
1985

Psychosynthese therapeut Psychosynthese Academie Amersfoort
Psychosynthese Coach en counselor Pssychosynthese Academie,
Amersfoort
Opleiding tot tuintherapeut, Kraaybeekerhof Driebergen
School voor imaginatie en coaching, Amsterdam
HBO Communicatiemanager (beroepsniveau D), SRM
Communicatie voor woningcorporaties, Klaassen en Pieterz
HBO Communicatie adviseur niveau C, SRM
Organiseren van beurzen en tentoonstellingen
Nederlands Genootschap voor Public Relations (NGPR- A)
VWO

Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

Loopbaan tot en met 1999
1999 – 2000

OCG
Communicatieadviseur
Gedetacheerd bij de Rijksluchtvaartdienst ten behoeve van de invoering van een
nieuw examen- en brevetstelsel

1992 – 1999

Woningbouwvereniging Leiden
Hoofd communicatie en bewonersparticipatie
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1990 – 1992

Nederlandse Boekverkopersbond
Hoofd secretariaat en publiciteit

1980 – 1990

Rijksdienst voor het Wegverkeer
Diverse functies
De laatste drie jaar als hoofd voorlichting

1976 – 1980

Gezondheidszorg, Diverse functies
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