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Loopbaan
2012 – heden

Van Waarde, adviseren en aanpakken
Eigen onderneming.
Vanuit dit zelfstandig ondernemerschap de positie gecreëerd
om adviesopdrachten met een kop en een staart te combineren
met interim-posities.
Opdrachten uitgevoerd voor uiteenlopende vraagstukken, zoals:
o verbindende schakel tussen regionale instelling voor
beschermd wonen, lokale woningcorporaties, gemeente en
zorgverzekeraar. Vraagstuk: hoe kunnen we de groei die
jeugdige RIBW-cliënten laten zien optimaal benutten?
Bereikt: doorstroming naar zelfstandige woonplekken,
persoonlijke groei en een forse besparing op zorguitgaven.
o interim-afdelingsmanager welzijnsorganisatie. Vormgeven
van de transitie naar welzijn nieuwe stijl. Opzetten van
gebiedsteams.
o kartrekker bij de transitie van een buurthuis naar een plek
waar zorg, welzijn en wijkwerk samenkomen en bewoners
het gebouw gedeeltelijk runnen.
Referenties kan ik op verzoek verstrekken.

2007 – 2012

Woningcorporatie Vivare, Arnhem
Pionier en projectleider Vivare’s Aanpakcentrale.
Realiseren van concrete projecten rond maatschappelijke
vraagstukken, zoals een thuis voor zwerfjongeren, woon-leerwerkplekken voor schoolverlaters, stageplekken voor leerling
schilders.
Allianties gesmeed tussen jeugdzorgaanbieders, welzijnswerk,
sociale werkvoorziening, onderwijs, gemeente en
woningcorporaties. Telkens in wisselende samenstellingen,
toegespitst op de concrete vraag.
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2009 – 2012

Woningcorporatie Vivare, Arnhem
Programmamanager richting – ruimte – rekenschap.
Intern cultuur- en organisatieontwikkelprogramma van Vivare,
als motor voor de strategie-uitvoering.

1997 – 2007

Seinpost Adviesbureau BV, Den Haag, Rotterdam, Arnhem
Eerst in de functie van projectmedewerker en vanaf 2001 als
adviseur, projectleider en procesbegeleider.
Type opdrachten: opstellen wijk- en dorpsvisies,
winkelstraatmanagement, revitalisering verouderde
winkelgebieden, wijkontwikkeling, instrumentontwikkeling rond
veiligheidsvraagstukken.

1996

Afstudeeropdracht bij Seinpost Adviesbureau BV, Arnhem
Onderwerp: leefbaarheidproblematiek in kleine kernen.
Titel: De grenzen voorbij? Een onderzoek naar het
voorzieningenniveau in Lingewaal en Neerijnen.

1990 – 1997

Diverse bijbaantjes
Postbode en pakkettenchauffeur, TPG Post, Raalte
Productiemedewerker, vleesverwerkingsbedrijf Lupack, Raalte

Opleidingen
2010

Sioo, interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen,
vernieuwen en leidinggeven
Sturen van Veranderingen in Organisaties
Afgestudeerd in 2010

1992 - 1997

Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Beleidswetenschappen, Vakgroep Planologie
Afgestudeerd in 1997

1986 - 1992

VWO aan het Florens Radewijns College te Raalte
Diploma in 1992

Cursussen en trainingen
2010

Leergang Programmamanagement
Twynstra Gudde

2009

Inzicht in krachtenvelden
Van Kesteren advies, training en coaching i.s.m. Bureau
Zuidema

2008

Feedback geven en ontvangen
Hofstee training en coaching

2005

Adviseurschap in langlopende projecten
Van Kesteren advies, training, coaching

2002

Vastgoedmanagement
Schriftelijke praktijkcursus Euroforum

2001

Introductie op projectmanagement
Thaens Urban Investment Management
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