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Naam Sharona A. Ceha
Adres Stade de Colombes 64, 1098 VV Amsterdam
Mob. +31 (0) 6 12452631
E-mail Sharonaceha@gmail.com
Geb. 28 april 1961 te Canada, Calgary
Profiel
Sharona is een oplossingsgerichte veranderaar, adviseur en coach die vertrouwen wekt. Zij
stelt de juiste vragen, creëert nieuwe verbindingen en brengt nieuwe energie. Sharona is
sterk gericht op resultaten, innovatie en netwerken. Zij is inzetbaar bij overheden, bedrijven
en maatschappelijke organisaties. “Hoe krijg je iedereen mee vanuit gelijkwaardigheid en
wederkerigheid, dat is voor haar de kern en daar ligt haar kracht. Zo ontstaan er krachtige
coalities en volhoudbare relaties. Sharona is een veranderaar pur sang. De laatste jaren is zij
als docent werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam bij de master Urban Management.

Werkervaring
2021 Spelontwikkelaar
• Stadsarchief Amsterdam. Voor deze organisatie oa een serious game ontwikkeld waarbij alle
werknemers gingen ervaren dat zij met elkaar verbonden zijn en samen de klus te klaren
hebben. Na een jaar thuisgewerkt te hebben waren zij daarin in de weg een beetje kwijt.
• DCMR. Voor deze omgevingsdienst een serious game ontwikkelen ten behoeve van de
bouwstenen van hun organisatie ontwikkeling.
2020 – heden Teambegeleider
• Vereniging Zhong Vereniging met 900 leden. Begeleiding van het bureau en het bestuur bij
het neerzetten van een meer professionele organisatie. In deze rol zijn de teamleden van het
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bureau begeleid en versterkt om op een andere manier hun werk te doen en ervoor te zorgen
dat zij het middelpunt van de organisatie zijn.
Wocozon. Organisatie is binnen 4 jaar gegroeid tot een bedrijf met 160 werknemers.
Management team en Project managers begeleiden om projectmatig te werken.

2019 – heden Docent Onderzoeker
• Docent bij de master Urban Management
• Thesis en Internship begeleider bij de International Business school Amsterdam
2019 – heden Gemeente Amsterdam
• Ma.ak020 Kernteam, Ontwikkelaar
• Nieuwe Participatie beleid en verodening Begeleider Maatschappelijke Klankbordgroep
2018 – heden
Adviseur, projectleider, facilitator, veranderaar bij de Coöperatie Pentascope.
Opdrachten:
• ProRail begeleiding Team Naiade (2020)
• Strategie implementatie Stadsarchief Amsterdam (2020)
• Gemeente Haarlem: Interventiematrix voor Teams ontwikkelen (2019)
• Ministerie Justitie en Veiligheid: Opgavegericht werken (2019)
• Gemeente Krimpen aan den IJssel: Zelfsturende teams (2019)
• Stichting Light for the world: ondersteuning directeur in strategiebepaling en begeleiding van
de Inspire week. (Juli – september 2019)
• Workshops zelforganiserende vaardigheden ontwikkelen en geven
• Gemeente Diemen: Dialoog met Teams over Diemen 2022 (2018)
2010-2019
Projectleider Stichting Urgenda
Projectleider verantwoordelijk voor de organisatie Dag van de Duurzaamheid. Aansturing en
faciliteren van de regiospinners. Sociale Duurzaamheid. Creëren en het begeleiden van
bijeenkomsten. Presentaties geven over Urgenda in het onderwijs. En workshops over Urgenda
geven. Kwartiermaker voor de coöperatie ‘Leren voor Morgen”. Coördinator beweging
“Grootouders voor het Klimaat”. Aanjager van de Peta Academie. Meedenker “New Sustainable
Workforce”; een school voor mensen in de solar en wind energiesector.
2006 - 2010
Wethouder Amsterdam Oost-Watergraafsmeer
Verantwoordelijk voor Openbare ruimte, Ontwikkeling en Beheer, Mobiliteit, Sport en Recreatie,
Milieu en Duurzaamheid, Markt, Buurtbeheer en Financiën. Veertien jaar ben ik betrokken
geweest bij de politiek in Amsterdam Oost. In de rol van wethouder, stadsdeelraadslid, lid van het
Algemeen Bestuur.
2004 - 2006
Directeur “The Hunger Project”
Verantwoordelijk voor fondsenwerving, de aansturing van vrijwilligers, en professionalisering van
de organisatie. Human Potential Manager.
1996 - 2004
Koninklijke Ahold nv
Project manager Strategy and Innovation Ahold Vastgoed, Global coordinator Ahold Networking
Adjunct Secretaris der Vennootschap
1989 -1996
Gemeente Amsterdam stafjurist Sector Wonen en Werken Stadsdeel Zuid
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Opleidingen
2021 – Basiskwalificatie Didactische bekwaamheid (BDB)
2020 – Insights Discovery voor Teams facilitatior
2008 – 2011 Phoenix Opleidingen (Persoonlijke begeleiding in Organisaties, Vervolg opleiding Systemisch
werk, Professionele Communicatie)
1982

-1988 Doctoraal Nederlands Recht Universiteit van Amsterdam

Engels als eerste taal.
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