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Selma Oskam 

Wie is....?
Selma Oskam is sociaal 
& organisatiepsycholoog, 
recent nog aangevuld met 
de leergang Strategisch HRM 
bij Nyenrode. Scherpzinnig, 
zachtaardig en creatief. 
Ze gelooft in de kracht van 
dialoog, co-creatie met 
opdrachtgevers & andere 
disciplines en wil bijdragen 
aan een ‘human workplace’. 

Contact:
Selma op LinkedIn
06 23 61 52 34
selmaoskam@twosprings.nl

Werk en opleiding
2012  -  heden Partner en Consultant TwoSprings Consultancy
2017  -  heden Lid Gezelschap Factor Vijf
2015  -  heden HR-adviseur AWVN a.i.
2014  -  heden Team dynamics coach High Tech startup accelerator programma’s 
1999 -  2012 Diverse HR rollen Philips Lighting/ Healthcare, Employability Consultant Philips Nederland
1997  -  1999 Juniorconsultant selectie Heiwegen Consultancy

2001  -  2003 Basis en Master in Counseling, FMS Turnhout 
2008  -  2010 Certificering Insights Discovery, OPQ, MBTI 1&2, NLP 
1992  -  1998 Sociale en Organisatie Psychologie 
1986  -  1991 VWO

Voor welke vragen 
kun je bij Selma terecht

• Met welke (creatieve) werkvormen kun je ons helpen om 
een organisatie of teamontwikkeltraject in goede banen te 
leiden? 
• Hoe krijgen we ondernemende mensen die hun 
eigen werk en loopbaan sturen en daardoor duurzaam 
inzetbaar zijn?
• Hoe zorgen we voor ‘het goede gesprek’ in organisaties 
tussen collega’s, leidinggevenden en medewerkers en met 
klanten?  
• Hoe zorgen we dat mensen goed leidinggeven aan 
zichzelf en anderen, met oog voor mens en resultaat, 
eigen ambities en organisatiedoelen?
• We willen onze teamdynamiek onderzoeken en effectief 
inzetten, hoe kunnen we dat doen? 

Selma traint, coacht en faciliteert team- individuele en 
organisatieontwikkeling voor verschillende (internationale) 
profit en non-profit organisaties. Omdat ze getraind is als 
assessment-psycholoog, kan ze makkelijk gedrag benoemen 
dat bijdraagt aan groei en verbinding. Dit doet ze bijvoorbeeld 
in trainingen, dialoogcoaching, world café’s, Koerskaartsessies, 
selectiegesprekken en ontwikkelassessments. Ze is gecertificeerd 
Insights Discovery, MBTI, OPQ en Facet5 en werkt in het 
Nederlands en Engels, liefst in groepen tot 20 personen.
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