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In het kort
Sinds 2004 werk ik als zelfstandig manager en adviseur onder de naam [doen en denken], vanaf
eind 2015 vooral voor de gemeente Amsterdam, via Bureau Interim en Advies (BIA) van de
gemeente Amsterdam.
Eerdere werkervaring: ruim 15 jaar ervaring bij achtereenvolgens de GG&GD Amsterdam en de
GGD Rotterdam, waarvan ruim 10 jaar als afdelingshoofd bij de GG&GD Amsterdam.

Opleiding
RSM, Erasmus Graduate School of Business, 2001-2002 – Master of Business Administration.
Universiteit Utrecht, Andragogische Wetenschappen, 1981-1987 – Dubbel doctoraal hoofdvak:
organisatie agologie + sociale hulpverlening. Bijvakken: organisatiekunde; informatica;
semiotiek & tekstwetenschap; public relations & massacommunicatie.

Meest recente opdrachten
- Gemeente Amsterdam/cluster Sociaal: projectleider Doorlichting Toeleiding naar Werk - pilot
in het kader van programma beleidsvoorlichtingen gemeente Amsterdam (3/2017 - heden).
- Gemeente Amsterdam/stadsdeel Nieuw-West + rve Werk + rve Participatie: procesmanager
Nieuw-West Werkt & Participeert (2/2017 - heden).
- Gemeente Amsterdam/rve Participatie: reorganisatie vormgeven en leiden van afdeling
Educatie & Inburgering, gemeente Amsterdam (3/2016 - 12/2016).
- Gemeente Amsterdam/stadsdeel Amsterdam Zuid: kwartiermaker (a) GGz in de Wijk; (b)
LVB in de Wijk; (c) Age-Friendly Cities (11/2015-2/2016).
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Eerdere grotere opdrachten
- Zeven gemeenten Midden-Limburg: ondersteuning bij de inkoop van gespecialiseerde
jeugdhulp / voorzitter van het inkoopteam jeugdhulp (via KplusV; jul 2014 - dec 2014).
- Ministerie van VWS: vormgeven en uitvoeren ondersteuningsprogramma Tour
Zwerfjongeren: in de 43 centrumgemeenten in Nederland een “Eerste stap vooruit” zetten in de
aanpak zwerfjongeren (met B&A en 7Zebra’s; 2012 - 2013).
- Regio Brabant Noordoost/Centrumgemeente Oss: projectleider/ketenregisseur Regionaal
Kompas Brabant Noordoost (2010 - 2011).
- Gemeente Nijmegen: ondersteuning van de gemeentelijke Rekenkamer bij het onderzoek
naar de eﬀectiviteit van de maatschappelijke opvang – samen met Tisok/Nina van den Berg
(2009 - 2010).
- Regio Noord- en Midden-Limburg/Centrumgemeente Venlo: projectleiding invoering
ketenzorg maatschappelijke opvang (2007 - 2008).

Eerdere werkervaring in vaste dienst
PROJECTMANAGER PGA700, GGD ROTTERDAM, 2004

Coördineren van gemeentelijke taken bij de PersoonsGerichte Aanpak van overlastgevende
verslaafden (PGA700), waaronder: vormgeven 3e fase Strafrechtelijke Opvang Verslaafden;
voorzitten Taskforce (Justitie, politie, GGD en SoZaWe) en Screeningscommissie (psychiaters
van GGZ instellingen, Zorgkantoren en RIO).
HOOFD OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG, GGD ROTTERDAM, 2003

Integraal management (±35 medewerkers). Eerst: opstellen nieuwe begroting en verbeteren
subsidieproces, werven nieuw personeel, en vormgeven aanpak prioriteiten PGA700 / Keileweg /
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden. Daarna veranderplan opgesteld met als kern de
vrijblijvende beleidscultuur te veranderen door: scherpere focus op enkele prioriteiten en
medewerkers meer projectmatig in teamverband te laten werken.
PROJECTLEIDER, GG&GD AMSTERDAM, 2000-2002

Vormgeven en leiden van twee projecten: Wijkgerichte Zorg & Welzijn en Ouder & Kind Centra.
Voor beide projecten: opstellen stedelijk kaderplan en initiëren van maatwerk experimenten in
elk stadsdeel (10 resp. 2 stadsdelen). Basisidee bij beide projecten is de koppeling van één-loket
aan een netwerk van samenwerkende gemeentelijke en professionele instellingen.
HOOFD AFDELING JEUGD & VOLWASSENEN, GG&GD AMSTERDAM, 1991-1999

Integraal management (±50 medewerkers). Eerst zijn de bezetting, formatie en begroting op
elkaar afgestemd en vervolgens is de structuur aangepast, het personeelsbeleid uitgewerkt en
eenheid van leiding ingevoerd (o.a. via functioneringsgesprekken en budgettering). Vervolgens is
deze heterogene afdeling gestructureerd rond de kerntaak: zorgcoördinatie. Een aantal teams zijn
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opgeheven en een deel van de taken is overgedragen aan andere instellingen. Het team Vangnet
& Advies is verder ontwikkeld en fors uitgebreid. Aan het einde van deze periode leiding
gegeven aan de fusie met de Drugsafdeling tot de nieuwe afdeling Maatschappelijke en
Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ).
INTERIM-MANAGER DRUGSAFDELING, GG&GD AMSTERDAM, 1990-1991

Reorganisatieplan gemaakt en uitgevoerd.
PROJECTMEDEWERKER, GG&GD AMSTERDAM, 1988-1990

Organisatieadviezen en begeleiding teamcoördinatoren.
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