
 

 1/ 5 2023 

 

 

Aricia Ike 
aricia.ike@scaleadvies.nl  

 
 
Opleidingen, trainingen en kwalificaties 
• Cursus Emoties & Leren (Lidewij Rouhof NJR, Utrecht, 2019) 
• Cursus Design Thinking (Joep Kuijper NJR, Utrecht, 2018) 
• Cursus Visueel Communiceren (Jonge Honden, Utrecht, 2018) 
• BHV (HER Opleidingen, Certificaat 2017) 
• Cursus Trainingen Ontwerpen, (Karin de Galan, Utrecht, 2007, 2010, 2016) 
• Cursus zakelijk Duits B1 (Goethe Instituut Amsterdam, Certificaat 2016) 
• Cursus Frans A1 (Mulder Opleidingen Assen, Certificaat 2014) 
• Bachelor Museologie (HBO, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Diploma 2009) 
• Minor Exhibition Director (HBO, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Diploma 2008) 

 

Over mij & motivatie 

Aricia zet zich vanuit verschillende rollen in bij Scale Advies. Als officemanager en intercedent is ze 

verantwoordelijk voor het groeien en bloeien van Scale Advies. Ze weet als geen ander nieuw talent te 

spotten ter aanvulling van het team en is altijd op zoek naar interessante netwerkkansen. Aricia is een 

aanpakker die zaken regelt en niet bang is voor tijdsdruk of mogelijke beren op de weg.  

Daarnaast heeft Aricia zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een sterke en veelzijdige trainer die 

verschillende groepen jongeren en volwassenen weet te activeren en inspireren. Ze is sterk voor grote 

groepen en weet overzicht en rust te bewaren. Aricia heeft geen 9 to 5 mentaliteit en heeft een 

oneindige energie voor mooie projecten binnen het sociaal domein. 

 

Wat opdrachtgevers & referenten zeggen over Aricia 
Ineke Bijl – Projectleider UCW Nederland: ‘“Aricia is erg fijn om mee samen te werken. Kernwoorden 
die ik ervaar in onze samenwerking zijn: zorgvuldig, vertrouwen, overzicht, rust en kracht. Ze is een 
zeer deskundige trainer die met haar flexibiliteit en voorbereidend werk zorg draagt voor een goede 
dynamiek met de groep en een prettige samenwerking met haar mede-trainer.”  
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Project & Werkervaring 
Adviseur aanbestedingen, De Gezinsmanager Tilburg 
2020 – heden  
Als adviseur aanbestedingen help ik de zorgorganisatie ‘De Gezinsmanager’ actief bij het vinden van 
geschikte aanbestedingen, begeleid ik bij de inschrijving van deze aanbestedingen in de diverse 
portalen en zorg ik ervoor dat alle administratie rondom de inschrijvingen gedaan wordt.  
• plannen • organiseren • archiveren • kansen zien  
 
Projectcoördinator ‘alternatieven 24-uurs behandelopname’, Pactum Zuid  

juni 2022 – december 2022   
Pactum regio Zuid is gestart met een programma voor de doorontwikkeling van 24-uurs verblijf met 
behandeling naar andere vormen van verblijf en ambulante alternatieven. Dit past binnen de landelijke 
en regionale ontwikkelingen waarbij wordt ingezet op het zoveel mogelijk thuis laten opgroeien van 
jeugdigen. Binnen het programma zijn 7 actielijnen geformuleerd, waar werkgroepen mee aan de slag 
zijn gegaan. Scale Advies ondersteund Pactum bij deze ontwikkeling met projectleiding en 
projectondersteuning. Onderdelen van deze begeleiding zijn: Projectmatig werken, in beeld brengen 
wat de werkgroepen nodig hebben om hun werkopdracht te volbrengen. De samenhang bewaken en 
afstemming te organiseren tussen de werkgroepen en het organiseren van 6-wekelijkse bijeenkomsten 
waarin werkgroepen zorgen voor een brede terugkoppeling binnen de organisatie.  
• planmatig werken • organiseren • faciliteren • sparringpartner • overzicht houden 
 
Office Manager, Scale Advies  
2018 – heden 
Als office manager verzorg ik diverse administratieve taken binnen Scale Advies en zorg ik dat alle 
kantoor artikelen voorradig zijn. Hiernaast verzorg ik voor een deel management ondersteunde taken 
voor de directeur met als doel de organisatie zo goed als kan te ondersteunen en de directeur en mijn 
collega’s te ontzorgen.  
• facturatie • declaraties • urenregistratie • CRM • contracten • archiveren • agenda beheer • uitjes en 
maandelijks overleg organiseren • plannen • management rapporteren 
 
Intercedent, Scale Advies  
2019 – heden 

Als intercedent zet ik mij in om binnen Scale Advies te zorgen dat alle medewerkers opdrachten 
hebben. Hierbij bekijk ik alle opdrachten die binnenkomen via aanbestedingen en match ik deze 
zo goed mogelijk aan de medewerkers van Scale Advies. Ook zoek ik in– en buiten ons netwerk 
naar nieuwe collega’s om ons team te versterken. 
• netwerker • verbinden • motivator • organisator   
 

Trainer en adviseur, Gemeente Maastricht  
2019 
Voor Speaking Minds – een project van Save The Children – rondom het thema ‘armoede’ ben ik 
als senior trainer ingezet in de gemeente Maastricht. Voor dit project van 10 weken leg in de link 
tussen de beleidsmedewerkers van de afdeling werk en inkomen en de jongeren van het 
Leeuwenborg (kappersopleiding MBO) met als doel om de jongeren een advies te laten 
formuleren voor de gemeente.  

• veldbezoeken organiseren • contact gemeente en beleidsmedewerkers • advies jongeren aan laten 
sluiten op lokale politieke thema’s • persoonli jke ontwikkeling jongeren stimuleren  
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Adviseur en trainer, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid & Ministerie Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport  
2019 
Voor Speaking Minds – een project van Save The Children – rondom het thema ‘armoede’ ben ik 
als senior trainer ingezet in de gemeente Eindhoven. Voor dit project van 10 weken leg in de link 
tussen de medewerkers van ministerie SZW/VWS en de jongeren van het Summa College, 
afdeling Welzijn, met als doel om de jongeren een advies te laten formuleren voor deze 
ministeries. 
• veldbezoeken organiseren • contact ministeries en beleidsmedewerkers • advies jongeren aan laten 
sluiten op landelijke politieke thema’s • persoonlijke ontwikkeling jongeren stimuleren   

 

Beleidsadviseur Jeugd (onderzoek communicatiekanalen jeugdhulp), Jeugdhulp regio West-
Brabant West  
2018 
Voor de regio West-Brabant West heb ik een Quick-Scan en User Experience uitgevoerd met als 
doel om te onderzoeken of de huidige wijze van communiceren van de regio met betrekking tot 
jeugdhulp nog voldeed aan de eisen die de gebruikers stelden en of hier verbeteringen in mogelijk 
waren.  
• doelgroepen in beeld gebracht • doelgroepen geïnterviewd • User-Experience onderzoek uitgevoerd • 
lange- en korte termijn doelen geformuleerd • adviesrapportage opgesteld • resultaten onderzoek 
teruggekoppeld aan geïnterviewde doelgroep 

 
Beleidsadviseur Jeugd (ontwikkeling cliëntparticipatie), Jeugdhulp regio West-Brabant West  
2018 - heden 

Voor de regio West-Brabant West en de betrokken negen gemeenten heb ik samen met mijn 
collega binnen het bestaande project Kwaliteitsmonitor Jeugdhulp West-Brabant West een 
cliëntparticipatie traject opgezet met als doel om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio te 
verbeteren.  
• jaarplanning & begroting gemaakt • gecommuniceerd over sensitief topic • verbinding gezocht • 
communicatie uitingen gemaakt • bijeenkomst georganiseerd & uitgevoerd • pers te woord gestaan • 
adviesrapportage opgesteld • rapportage teruggekoppeld aan deelnemende cliënten • rapportage 
gepresenteerd aan gemeenten en leerwerkgroepen kwaliteitsmonitor   
 

Trainer jongeren & professionals, Zelfstandig Ondernemer Ai! Training & Advies  
2016 – 2018 

Als zelfstandige trainer ontwierp ik op maat gemaakte interactieve trainingen en faciliteerde ik 
gesprekken tussen jongeren, professionals, ambtenaren en ministeries om zo de stem van 
jongeren te laten horen.  
• netwerk optimaal benutten • proactief en actiegericht werken • expertise als trainer en coach verder 
ontwikkeld • projecten begroten • projecten plannen   
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Secretarieel Medewerkster & Eventmanager, Donkervoort Automobielen B.V.  
2014 – 2018 

Als secretarieel medewerkster was ik het eerste contact voor medewerkers, klanten, pers en 
leveranciers en verzorgde ik ondersteuning voor het gehele managementteam en de directie.  
Hiernaast verzorgde ik als Eventmanager high-end evenementen voor klanten, relaties en fans. 
Dit op locatie in Lelystad maar ook op circuits door heel Europa om zo onze gasten een unieke 
ervaring te geven.  
• high-end klanten • procedures BHV • procedures RIE • procedures RDW • facturatie • archiveren • 
(inter)nationale in- uitgaande post • managementondersteuning • agenda beheer • reisplanning & 
organisatie • event hosten & organiseren • pers ontvangen • ziek & hersteld meldingen • organisatie 
werkkleding • vakantieplanning personeel  

 
Senior Trainer Jongeren, UWC Nederland  
2016 – 2019 
UWC (United World Colleges) geeft op middelbare scholen door heel Nederland workshops met 
als doel om jongeren bewuster te maken op het gebeid van inclusie, gender-diversity en de rol 
van zichzelf in de maatschappij.  
• meerdaagse trainingen verzorgen • junior trainers coachen • programma verder ontwikkelen • 
sponsoren, informeren & enthousiasmeren over programma • omgaan met weerstand  • omgaan met 
groepen  • motiveren  • activeren  • interactieve leer/werkvormen  
 
Senior Trainer Jongeren UWC Summer Experience Nederland  
2016 – 2019 

UWC Summer Experience is een week waarbij jongeren vanuit heel Europa bij elkaar komen voor 
een workshopweek met maatschappelijke thema’s zoals stereotypering, vooroordelen, geweldloze 
communicatie, gender, identiteit, persoonlijke groei en kwaliteiten.  
• meerdaagse trainingen verzorgen • junior trainers coachen • programma verder ontwikkelen • 
sponsoren informeren & enthousiasmeren over programma • actieve werkvormen inzetten  • 
‘standaard’ trainingen op maat maken passend voor doelgroep, ervaring en voorkennis on the spot  

 
Senior Trainer & procesbegeleider NJR Hoofdzaken   
2007 – 2019 

Hierbij begeleid ik als procesbegeleider en facilitator jongeren die ervaringsdeskundige zijn op het 
gebied van jeugdhulp en zelf geworsteld hebben, of nog steeds worstelen met de taboes en 
stigma’s rond psychische problemen. 
• gastlessen begeleiden • presentator/gastvrouw conferenties & bijeenkomsten • jongeren begeleiden 
in gesprek met docenten, professionals, politici en ministers • netwerk voor hoofdzaken uitbreiden  

 
Senior Trainer NJR Young Leaderz  
2013 – 2017 

‘Probleem’ jongeren motiveren en inspireren om leider en voorbeeld te worden voor hun eigen 
omgeving. In de gemeenten: Vriezeveen, Deventer, Amersfoort, Vroomshoop.  
• samenwerken jeugdwelzijnsorganisaties • doelen realiseren opdrachtgever • plannen jongeren 
matchen met wensen gemeente / overheid • subsidies en samenwerkingen zoeken voor realisatie 
plannen • jongeren begroting en planning leren maken • samenwerking onderzoek Jaap Noorda  
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Trainer NJR  Nationaal Jeugddebat  
2006 – 2017 

Nationaal politiek traject met als doel jongeren op een speelse manier in aanraking brengen met 
regionale en nationale politiek en ze enthousiast maken voor mogelijkheden, hun eigen kracht zien 
en zorgen dat ze impact willen maken.  
• coaching junior trainers • begeleiding procesbegeleiders • verantwoording trainingsdoelen • 
verantwoording behalen leerdoelen procesbegeleiders • verantwoording aansluiten plan jongeren om 
landelijke politieke thema’s en agenda 

 

Trainer NJR Trainerspool  

2006 – 2018 

Als onderdeel van de NJR trainerspool werd ik door heel het land ingezet op verschillende 
projecten en trainingen. Ik verzorgde standaard- en op maat gemaakte trainingen met als doel de 
ontwikkeling van persoonlijke talenten en teambuilding.  
• behoefte aanvrager scherp krijgen • realistische trainingsdoelen opstellen • training  vormgeven • 
flexibel • betrouwbaar • gestructureerd • voorbereid  

 
Vrijwilligster Projects Abroad  
2012 

Projects Abroad is een non-profit organisatie die door middel van inzet van vrijwilligers projecten 
in het buitenland opzet en de lokale bevolking hierbij actief betrekt om zo lokaal awareness voor 
de projecten te creëren. In Peru heb ik meegeholpen bij het opgraven en in kaart brengen van 
Inca ruïnes in de regio van Cuzco.  
• doorzettingsvermogen • nieuwe talen eigen maken • zelfvoorzienend leven • eigen grenzen bewaken 
• nieuwe wereld ontdekken  
 

Competenties  
Uit diverse assessments en referenties komen de volgende competenties sterk naar boven: 

• Verbinder 

• Doorzetter 

• Leider 

• Betrouwbaar  

• Planner 

• Creatief

 


