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PERSOON, PROFIEL
Persoon

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Rwanda. Tijdens de middelbare school periode voer ik onder meer op
charterschepen op Waddenzee en IJsselmeer en daarna werkte ik als verpleegkundige in het Ziekenhuis,
verstandelijk gehandicapten zorg, ouderenzorg en psychiatrie. Na een baan als coördinator van 7 zorginstellingen
in Twente, werd de stap gezet naar projectleiderschap voor een subsidieadviesbureau. Daar deed ik veel ervaring
op met nationale en internationale projecten in Nederland, Midden- en Oost – Europa.
De laatste 12 jaar werk ik als zelfstandig consultant in opdracht van overheden en zorginstellingen; thema’s zijn
wonen, welzijn, zorg, arbeidsmarktbeleid, zeilende vrachtvaart en maritiem erfgoed.

Profiel

Interimprofiel, rollen, werkniveau en discipline:
Ervaren projectleider in de non-profit, goed thuis in het veld van zorg en welzijn. Meestal acteer ik direct onder het
niveau van de raad van bestuur voor wie ik zelfstandig projecten uitvoer waarbij ik verantwoordelijk ben voor
planning, tracking en control. Ik heb specifieke ervaring met het ontwerpen aanvragen en managen van (grote)
gesubsidieerde projecten, fondsenwerving is een van mijn kern expertises.
Persoonskenmerken en competenties:
Ik ben een ervaren, ondernemende projectleider, programma-, proces manager en interim manager met een
sterke maatschappelijke betrokkenheid die graag projecten ontwikkelt en implementeert. Bouwer en sterke
verbinder die werkt vanuit de inhoud. Houdt wel van een beetje avontuur en complexe (internationale) projecten
met een uitdaging. Ik ben sterk in projectontwerp en implementatie van projecten.
Ik voel mij thuis in omgevingen waar duurzame innovatie belangrijk is, ik maak graag het verschil en ben daarin
gedreven.
Wat anderen over mij zeggen:
Vriendelijk, professioneel, creatief vasthoudend, blijft dicht bij zichzelf. Flexibel, past zich snel aan, weloverwogen,
principieel, niet altijd even politiek, blijft bij projecten in control. Wederzijds respect, we kunnen het oneens zijn.

WERK ERVARING ALS ZELFSTANDIGE
Bedrijfsnaam
Positie in bedrijf
Soort bedrijf

IDMM. (Idee Management). 2004 tot nu
Zelfstandig consultant en projectleider.
Eenmanszaak: www.idmm.nl .
o Idee management, ondersteuning bij het ontwikkelen van project ideeën naar uitvoeringsgerede
projecten, projectontwerp en projectmanagement, planning, tracking, budgettering en control.
o Project- en programmamanagement in duurzaamheid, wonen, zorg, welzijn en arbeidstoeleiding en
maritiem erfgoed.
o Subsidiescans, subsidieaanvragen opstellen.
o Subsidie management, aanvragen schrijven, managen van gesubsidieerde projecten met de daarbij
behorende inhoudelijke rapportages.
o Opzetten internationale projecten, partnerschap bouwen, project schrijven.
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ERVARING IN
PROJECTEN

Project Zeilende Vrachtvaart, wind hybrid coaster; S@IL: 2011 en verder, klik hier.
Doel project: Duurzame moderne zeilende vrachtvaarders ontwikkelen met landen rondom de Noordzee.
Opdrachtgever: Provincie Fryslan.
Woonhorizon 2009 en 2012
Doel: Stimuleren levensloop bestendig wonen. Zie ook www.woonhorizon.nl . Eigen initiatief met Coresta Noord.

Projectleider en
soms lid van het
project team.

Project Ondernemingsraad 2009-2010
Doel project: Invoeren ondernemingsraad. Opdrachtgever: Verzorgingshuis Rikkers-Lubbers, Haren.
Project Zwols Beurtschip 2008 - 2010
Doel project: Business plan, fondsenwerving Zwolsch Beurtschip. Opdrachtgever Zwolsch Beurtschip.

Proces
management.

Subsidiemanage
ment,
programmamanagement.

Trainer,
transnationale
workshops,
trainingen aan
verpleegkundigen
en managers.

Planning, tracking
en control.

Initiator,
verbinder.

Project platform Maritiem erfgoed 2009-2012
Doel project: Gebiedsmarketing met maritiem erfgoed. Opdrachtgever: Nationaal Landschap IJsseldelta , RBT.
Project in Roemenië “Improvement of elderly care in Satu Mare” 2008-2011
Doel project: Opzetten van thuiszorg en klein verzorgingshuis. Opdrachtgever: Verzorgingshuis Sutfene, Zutphen.
Project in Slowakije “Equal chances for visually impaired children” 2003-2007
Doel project: Proces, slechtziende kinderen uit internaten begeleiden naar gewone scholen door het opleiden van
speciale leraren. Opdrachtgever: Sensis International.
Project: “Missie 4 Missie”.. 2004-2008
Doel project: Ontwikkelen en implementeren van methoden die mensen helpen hun missie te integreren in hun
werkzame leven, www.missionformission.com .Opdrachtgever: MAECON de Graafschap.
Project in Kroatië: “Twinning in Elderly care”. 2003-2007
Doel project: Trainingen aan managers, strategisch beleid, trainingen aan verpleegkundigen over
verpleegsystemen, kwaliteitssystemen, civil society development. Zie ook: www.skrb-za-starije-tranzicija.hr
Opdrachtgever: Dokter Jenny Woonzorgcentrum/CAREAZ.
Project URBAL Development 2003-2007
Doel project; inzicht krijgen in stad en land relaties en daarmee ruimtelijke ontwikkelingen beter managen, 25
projecten in 5 landen rondom de Noordzee. www.urbaldevelopment.com: Opdrachtgever: Provincie Overijssel.
Europaproject: 2001-2008
Doel project; Duits – Nederlandse ontwikkeling van een woonzorgzone voor Nederlandse en Duitse burgers.
Opdrachtgever: Dokter Jenny Woonzorgcentrum/CAREAZ. www.europaproject.com .
Project in Kroatië: “New support structures for disabled people in Croatia”. 2002-2005.
Doel project; mensen met een handicap toeleiden naar werk door daar nieuwe methodes te introduceren en te
implementeren. Opdrachtgever: Activa Advies en Subsidies.
Project Enter 2001-2005
Doel project; meer vrouwen in mannelijke beroepen, door het ontwikkelen van nieuwe methodieken in
transnationale context, 4 Europese landen. Opdrachtgever: ROC van Twente.
Project Zorgboerderijen Overijssel. 1999-2004
Doel project; mede ontwikkelen van 15 Zorgboerderijen in Overijssel, boeren en zorginstellingen selecteren en
matchen, zorgverzekeraars committeren, implementatie kwaliteitssysteem. Opdrachtgever: Provincie Overijssel.
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DIENSTVERBANDEN
2004 tot 20XX
Werkgever
Sector
Beroep en functie
Taken en
verantwoordelijkheden

Zelfstandig www.IDMM.nl .
Non profit, project management.
Project leider en senior consultant.
Project management, planning, tracking project ontwerp.

2000 tot 2004
Werkgever
Sector
Beroep en functie
Taken en
verantwoordelijkheden

Activa Advies en Subsidies , Postbus 482, 7500 AL Enschede.
Activa. Arbeidsmarktbeleid en Europese subsidies.
Project leider en senior consultant.
Project management, planning, tracking project ontwerp.

1997 tot 2000
Werkgever
Sector
Beroep en functie
Taken en
verantwoordelijkheden

Stichting De Markt Op, Hengelo.
Consortium van 4 organisaties in de provincie Overijssel.
Coördinator.
Project management, initiëren, ontwikkelen, coördineren samenwerkingsprojecten voor de aangesloten 4
instellingen. Bouwhuis, Losserhof, Mediant, Woonwerk.

1989 tot 1997
Werkgever
Sector
Beroep en functie
Taken en
verantwoordelijkheden

Mediant. Enschede.
Geestelijke gezondheidszorg.
Sociotherapeut, verpleegkundige op resocialisatieafdelingen en dagbehandeling.
Dagbehandeling opzetten voor chronisch psychiatrisch patiënten, teamleider en verpleegkundige.

1984 tot 1987
Werkgever
Sector
Beroep en functie
Taken en
verantwoordelijkheden

Nieuw Woelwijck , Hoogezand.
Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
Teamleider en verpleegkundige op verschillende afdelingen.
Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en leiding aan team.
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OPLEIDINGEN
2011 – 2012
School
Kennis en vaardigheden
Certificaat

Zeevaartschool Enkhuizen, opleiding kleine zeilvaart. (Hobby).
Varen, navigeren met grote (passagiers) zeilschepen.
Afgerond.

2011 – 2012
School
Kennis en vaardigheden
Certificaat

Hellingerinstituut Middelbert.
Systeemdynamiek in organisaties, organisatieopstellingen.
Afgerond.

2.000 – 2006
School
Kennis en vaardigheden
Certificaat

IVT, Integratieve Veranderings Trajecten: Visie en ontwikkeling, Diepenheim.
Verschillende cursussen voor persoonlijke groei en adviesvaardigheden.
Ja.

1997 – tot 1998
school
Kennis en vaardigheden

Certificaat
1995 tot 2000
1992 tot 1993
School
Kennis en vaardigheden
Certificaat

Voortgezette Opleiding Zorginnovatie.
Hoge School Arnhem en Nijmegen, afdeling gezondheidszorg.
Lijn management en project management. Supervisie, intervisie op projectleider.
Modules over financiering en organisatie van de gezondheidszorg.
Kwaliteitsmanagement, wet en regelgeving, project management.
Ja.
Diverse trainingen voor sociotherapie, resocialisatie en arbeidstoeleiding.
Voortgezette Opleiding Beroepsinnovatie.
Hoge School Arnhem en Nijmegen, afdeling gezondheidszorg.
Het verpleegkundig beroep, verpleegkundige theorieën, management in de verpleging, implementatie van
nieuwe ontwikkelingen.
Ja.

1989
School
Kennis en vaardigheden
Certificaat

Hoger Beroeps Opleiding Verpleegkunde
Hoge School Enschede, afdeling gezondheidszorg.
Verpleegkundige allround.
Ja.

1987
School
Kennis en vaardigheden
Certificaat

Opleiding verstandelijk gehandicapten zorg.
Instelling voor gehandicapten Nieuw Woelwijck, Hoogezand Sappemeer.
Groepsleider voor mensen met een verstandelijke handicap.
Ja.

Taalvaardigheid
Lezen
Schrijven
Spreken

MEER INFORMATIE
HOBBY’S

ENGELS
Goed
Redelijk
Goed

FRANS
Goed
Matig
Goed

DUITS
Redelijk
Matig
Redelijk

NEDERLANDS
Goed
Goed
Goed

Op verzoek zorg ik graag voor referenties.
Hardlopen, fitness, zeilen met traditionele schepen, zeilende vrachtvaart, lezen.
De burger 2.0., zelforganisatie, civil society development, dynamieken tussen overheid en burger.
Eigenaar van klipper de Bontekoe www.bontekoe.com .
Vennoot in cultuur-restaurant schip de Kwaak, wordt nu verbouwd, ligt in Zwolle.
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