Met veel plezier stel ik mij voor. Mijn naam is Karin Teluy.
Als zeer regelmatige golfer geniet ik van onze prachtige golfbaan in de Betuwe.
Na al deze jaren als consumerend lid wil ik graag mijn expertise en enthousiasme een aantal
jaren inzetten voor de club.

ERVARING

In mijn dagelijkse leven ben ik directeur en eigenaar van Sovov bv.
Sovov is een inspiratiebureau voor de oplossing van arbeidsmarktvraagstukken in de meest
brede zin van het woord.
Het werk van Sovov wordt bepaald door de gebeurtenissen in de politiek, afspraken tussen
werkgevers en werknemers en de consequenties hiervan voor de werking van de
arbeidsmarkt. Het overzicht en inzicht te hebben in alle samenhangende ontwikkelingen en
om deze vervolgens simpel en transparant neer te zetten per bedrijfstak is de grootste
uitdaging. Tegelijkertijd geeft dit ook de kern aan van mijn werk voor Sovov.
Als consultant geef ik vooral strategisch advies bij grote veranderingsprocessen op landelijk,
regionaal en bedrijfsniveau.
De aard van de opdrachten brengt met zich mee dat ik altijd binnen zeer complexe
organisatorische structuren werk, met veel verschillende betrokken partijen met verschillende
eigen belangen. Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen is het
resultaat, met steeds de corebusiness van de organisatie als vertrekpunt.
Mijn kracht en succes in adviestrajecten wordt bepaald doordat ik ook de communicatie en
public relations verzorg voor grote strategische projecten. Door de herkenbaarheid van een
project zowel intern als extern en het op gang brengen van een continue proces van
communiceren en informeren op alle niveaus van een organisatie is van levensbelang voor
de slaagkans van een advies

PERSOONLIJKE EXPERTISE

Mensen verbinden en met elkaar laten samenwerken. Gebruik maken van talenten binnen
organisaties. Wat beweegt iemand, wat zijn haar of zijn drijfveren? Door goed te
communiceren, te kijken, te luisteren leer je veel over iemands motieven, over wat mensen
willen. Die nieuwsgierigheid, die ontdekkingstocht, daar haal ik mijn energie uit.
Die inspiratie en passie draag ik over aan het team waar ik mee werk. In een team gaat het
om onderling vertrouwen en eigen regie. Zo geef je elkaar ruimte en de mogelijkheid de
vrijheid die zo ontstaat optimaal te benutten.
Mijn oprechte interesse in mensen, zorg voor het proces en focus op gezamenlijke
doelstellingen zorgt voor succes en het gewenste resultaat.
Doen waar je goed in bent en waar je lol in hebt, dat is mijn levensmotto.

BESTUURLIJKE ERVARING

Lid Raad van Toezicht RMPI (2005-2010) Psychiatrisch Kinderziekenhuis te Barendrecht.
Tot de realisatie van de fusie met Psychiatrisch ziekenhuis Grote Rivieren.
Nu bekend als Yulius, geestelijke gezondheidszorg.
Voorzitter van Stichting Werkartaal te Zeist (2004-2017)
Werkartaal is een erkend leerbedrijf. Wij verzorgen voor de regio Midden-Nederland
praktijkgerichte maatwerktrajecten voor mensen met een grote en minder grote afstand tot
de arbeidsmarkt.
Werkartaal is een kleine, flexibele en slagvaardige organisatie met eigen werkplaatsen. In de
werkplaatsen wordt gewerkt aan oefenopdrachten, maar ook aan producten voor
particulieren en bedrijven. Deelnemers kunnen trajecten volgen in de volgende richtingen:
• Metaaltechniek
• Houttechniek
• Installatietechniek
• Elektrotechniek
• Fietstechniek
• Keukenmontage

WAAR BEN IK BEREIKBAAR
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