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Relevante werkervaring voor gemeenten  

• Intervisie begeleider bij DZB Leiden. Het proces van uitgesteld 

collegiaal advies bieden aan Unitleiders en teamleiders van DZB Leiden 

• Als trainer/ coach aanreiken van de methodiek Motiverende Gespreks 

Voering voor trainers van Amsterdamse school het kader van het 

Koersbesluit. Het betreft het aanbieden van de theorie en de praktijk 

voor 5 trainers die de klantmanagers trainen. Aanvullend coaching on 

the job voor de trainers.  

• Coaching van professionals van The Colour Kitchen , Contour de Twern 

en OHM Leiden die dreigen in een burn-out situatie te komen.   

• Training ‘effectieve groepsgewijze aanpak’ ( Skills) aan re-

integratieambtenaren van de gemeente Amstelveen/Hoofddorp. Een 

nieuwe manier van re-integreren “match je perspectief’.  

• Participatie programma ontwikkeld in opdracht van de gemeente 

Amsterdam, Stadsdeel Noord,  voor klanten uit de bijstand met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt.   

• Dienstenkaarten ontwikkeld In opdracht van de gemeente 

Doetinchem, met en voor Buurtplein BV om doelgericht in wijken te 

werken.   

• Kwartiermaker van de Voormekaar organisatie bij de gemeente 

Berkelland. Het vormen van de teams, het aansturen en (leren) 

samenwerken met de partners.  

• Projectleider participatie in de wijk te Bothoven – Enschede. Sturen op 

samen werken, coachen van de wijkraad, ophalen van kansen en 

passies uit de wijk. Alsmede het mobiliseren van de ondernemers met 

en voor de wijk.  

• Als kwartiermaker, in opdracht van de gemeente Nijmegen van het 

project “Iedereen doet mee in de Wolfskuil” en het daaruit 

voortgekomen bewonersinitiatief De Wijkfabriek in de gemeente 

Nijmegen is een participatieproject opgezet, een wijkonderzoek voor 

en door bewoners uitgevoerd, zijn partners betrokken, is strategische 

bemiddeling over gemeentelijk vastgoed voor bewoners ingezet en is 

ondersteuning verleend bij het realiseren van een organisatievorm.   



• Aanjager, 8 bewonersinitiatiefgroepen, in opdracht van In de 

gemeente Amstelveen, bewoners gerealiseerd in 8 wijken. Daarbij de 

rol van “best person” ingenomen om de brug tussen de  

gemeentelijke bureaucratie en de initiatiefrijke burgers te slechten. Als 

spin-off een ZZP-platform gerealiseerd in een van de wijken.  

• Projectleider, in opdracht van gemeente Rotterdam, deelgemeente 

IJsselmonde. Een bestaande maaltijdservice omgezet naar 

wijkrestaurant “010cuisine”, door enthousiaste vrijwilligers. Het 

verbinden van deze activiteit aan relevante partners en kritische 

partners meegekregen.  

• Procesbegeleider/ coach, In opdracht van de gemeente Alkmaar en 

Kennemer Wonen, de sociale samenhang verbeterd door interventies 

met bewoners en professionals . De functie van huismeester 

getransformeerd naar ‘medewerkers leefbaarheid’. Hangjongeren en 

bewoners met elkaar in verbinding gebracht.  

• Als projectleider en trainer, in opdracht van stadsdeel West 

(Amsterdam) van het participatie project “Eigen Wijsheid” allochtone 

vrouwen in Stadsdeel Amsterdam-West geworden en toe geleid naar 

scholing, vrijwilligerswerk en betaald werk.  

  

Werkervaring op een rij  

 Trainer methodisch werken voor uitvoeringsorganisatie Hart van West 

Brabant.  

 Onderzoeker bij opdracht haalbaarheid Slowcare Brabant  

 Onderzoeker naar opbrengsten ‘pilots transitie Jeugd‘ in Overijssel  

 Trainer: omgaan met agressie, zelfredzaamheid, activering en participatie 

aan welzijnswerkers Amsterdam en Rotterdam  

 Trainer de trainer Skills voor Ammatch in Amstelveen en Hoofddorp  

 Trainer van het programma ‘sturen op zelfregie’ voor de professionals van 

Contour de Twern ( Breda)  

 Projectleider/trainer leergang Wijkteamontwikkeling voor Sensire  

 Kwartiermaker en procesbegeleider opzet wijkcoöperaties in Rotterdam 

IJsselmonde  

 Aanjager bewonersinitiatieven Amstelveen (2012-2013)  

 Kwartiermaker en projectleider leefbaarheid Rivierenbuurt Alkmaar  

 Procesbegeleider van De Wijkfabriek in Nijmegen   

 Kwartiermaker, projectleider, ontwikkelen van een sluitende 

activeringsaanpak voor kansarme jongeren bij de gemeente Leiden  

 Projectleider en docent aan de Hogeschool van Amsterdam 2011- 2013, 

Minor Talentontwikkeling  



 Trainer van sollicitatietrainingen (JOBS en Work Skills),in opdracht van DZB 

Leiden . Teven opleiden train de trainer, intervisie, uitrol.  

 Detacheerder van arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen door 

middel van acquisitie, matching, plaatsing en begeleiding  

 Workshopleider ‘effectief Wijkgericht werken‘ voor wijkzorgnetwerk  

Amsterdam  

  

  

  

LEERWERKTRAJECTEN  

 Initiëren en leiding geven aan Leerwerkplekken (300) in de zorg, advies en 

ontwikkelen van nieuwe BPV plaatsen, Noord-Holland  

 Onderzoek activeringscentrum voor en door werkzoekenden in Utrecht  

 Druk doen: Landelijk project stimuleren praktijkleren in grafische branche in 

opdracht van GOC en KVGO.  

 Leren door Doen, re-integratie voor allochtone vrouwen, Amsterdam 

20062007  

 Schildersproject “Lucas”, Leiden, initiëren en realiseren 2003-HEDEN  

 Bouw-opleidingsproject Leiden ( 1998-2005)  

 Veranderen van externe samenwerkingspartner, afbouwen van de relatie, 

selectie en contratering nieuwe partner Beveiligingsbedrijf.  

 Oprichten van een brancheorganisatie met detacheringsactiviteiten   

 Inrichten van een beveiliging opleidingsroute en aansturing van de 

uitvoeringsorganisatie, in opdracht van DZB Leiden  

    

Dienstbetrekkingen  

  

  

 Zelfstandig ondernemer in het sociaal domein    

 ZINZIZ: adviseur/trainer in het sociaal domein          

 B&A: Projectleider, procesbegeleider, ontwikkelaar, 

adviseur, Trainer, coach en uitvoerder, bij maatschappelijke 

overheidsprojecten.   

2017-heden  

2016-2017  

2005 -2016  

  KREW Leiden: Re-integratieadviseur  2004 - 2005  

  DZB Leiden:  Projectleider, werkvoorbereider, 

productieleider, detacherings-consulent, acquisiteur, 

coördinator, gemeentelijke Sociale werkvoorziening  

1994 - 2004  

  Nederlandse Spoorwegen: Procesmanager, Amsterdam  1993 - 1994  

  School voor Praktijkonderwijs Leiden: Docent, acquisiteur, 

coördinator  

1985 - 1993  

   TS ZeeZwaluwhof: Docent techniek en Nederlands, Den  

Haag  

1984 - 1985  



 Manuele des Techniques, Lycee Vincent Docent Education 1983 - 1984 

van Gogh  

 J.F. Kennedy docent, Montessorischool, Den Haag  1982 - 1983  

 Montessorischool Wassenaar, docent   1978 - 1982  

  

  

  

Opdrachtgevers  

 Onderwijs:  Stichting Katholiek Onderwijs Leiden, Hogeschool van  

Amsterdam  

 Ministeries:  SoZaWe, Economische zaken  

 Provincies:  Noord-Holland, Overijssel, Noord Brabant  

Gemeenten:   Amstelveen, Nijmegen, Utrecht, Leiden, Amsterdam, Alkmaar, 

Doetinchem, Enschede, Delft, Bronckhorst, Berkelland, Zutphen  

en Rotterdam.  

 Diversen:  Sensire, Mee Zuid-Holland, Agentschap.nl, Portaal Nijmegen,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ammatch, Tomingroep, TheColourKitchen, KennemerWonen.  

  

Opleidingen  

 Integraal Waarnemen I en II, Schout Schouten, Maarssen, 2011-2012  

 Organisatieadviseur, SIOO Utrecht 2005  

 Projectmanagement en Ergonomie, Open universiteit Heerlen  

 Skills-opleiding , door Steve Barnaby en Roland Blonk  

 Diverse trainingen waaronder, acquisitie, relatiebeheer en verkoop, DOOR 

 Propedeuse Pedagogiek, MO / Erasmus, Rotterdam  

 Docent Speciaal Onderwijs, seminarium voor orthopedagogie, Den Haag  

 Montessori leerkracht opl. Leergang Nutseminarium Rotterdam  

 Pedagogische academie PABO, Den Haag  

 MTS Electro Techniek   

Vrijwillig actief als trainer van een recreanten volleybalgroep bij Gemini 

Kangero. 


