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In het kort 
Een ervaren professional die nog steeds met een frisse blik overal tegenaan kijkt – dat krijg je als je met mij in 
zee gaat. Iemand die het best tot zijn recht komt in een organisatie die iets toe wil voegen aan de 
samenleving. Een vernieuwer die samen het beste probeert te bereiken en die daarbij niet bang is de handen 
uit de mouwen te steken. Ik beschik over een zakelijke blik met goed oog voor de menselijke kant. Ik ben 
veelzijdig, resultaatgericht, flexibel, analytisch, leergierig, open en heb een goed gevoel voor humor. 
 

Hobby’s 

     
 

Werkervaring 
Bureau-assistent – Sustainable Talent (Utrecht)  
Okt. 2019 - nu 
Algehele ondersteuning van de organisatie 
Sparringpartner directeur 
Stroomlijnen en vastleggen bedrijfsprocessen 
Herinrichting en verduurzaming ICT, Technisch en functioneel beheer  
Agendabeheer, secretariële ondersteuning 
 
Assistent School & Samenleving – Kubus (Lelystad)  
Okt. 2017 – Sep. 2019 
Planning, coördinatie en organisatie van activiteiten op het gebied van cultuureducatie 
Inrichting en onderhoud van administratieve en secretariële backoffice 
Ondersteuning van coördinatoren binnen de afdeling 
Medewerker receptie en telefonie, ontvangst en begeleiding van (groepen) bezoekers 
 
Hoofd Verenigingszaken – HCC (Haarlem) 
Jul. 2010 - Dec. 2015 
Groeperingen helpen bij bestuurlijke zaken, bij communicatie en organisatie van 
activiteiten 
Opstellen en uitvoering geven aan vrijwilligersbeleid 
Mee opstellen en implementeren ICT-beleid 
Organiseren evenementen zoals vrijwilligersdagen, HCC!digital, HCC!verenigingsdagen 
Projecten: opzetten van kwartaalthema’s 
  



Hoofd Verenigingszaken / plaatsvervangend directeur – NVVE (Amsterdam) 
Apr. 2001 - jan. 2009  
Leiding geven aan de secties Automatisering, Facilitaire zaken, Ledenadministratie, Financiële administratie, 
Telefoondienst, Ledenondersteuningsdiensten 
Ontwikkelen en implementeren beleid ten aanzien van ICT, huisvesting, vrijwilligers, P&O, Arbo en privacy 
 
Directiesecretaris – Ministerie van Binnenlandse Zaken (Den Haag)  
Okt. 1999 - okt. 2000 
Leiding geven aan archief en secretariaat 
Projectgroep intranet directoraat-generaal 
Coördineren van begroting en uitvoering werkplan van de directie 
 
Consultant Marketing Operations – EuroNet Internet (Amsterdam) 
Aug. 1999 - okt. 1999 
Opzetten marketingplan voor een pilot voor de introductie van internetbellen 
 
Technisch / functioneel applicatiebeheerder – Ministerie van Justitie (Den Haag) 
Nov. 1998 - mei 1999 
Inhoudelijk beheer intranetsite directie 
Technisch en functioneel beheer van pilot tijdregistratiesysteem  
 
Projectmedewerker onderzoek – Vereniging voor Register van Informatici (Zeist) 
Jan. 1998 - okt. 1998 
Opstellen systeem voor functieclassificatie en voor professionele ontwikkeling van  informatici 
 
Projectmedewerker managementadvies – Haagse Hogeschool (Den Haag) 
Sep. 1997 - dec. 1997 
Uitbrengen managementadvies over gedragscode betreffende integriteit voor ambtenaren bij de dienst 
Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 
 
Barman – Dienstplichtig kanonnier 43 afdeling veldartillerie (Havelte) 
Okt. 1994 - jun. 1995 
Dienstplichtig, werkzaam als barman in de onderdeelsbar 
 

Opleidingen en cursussen 
2013, 2018 Opleiding BHV 
2008 Opleiding projectmanagement Prince2 – Foundation en practitioner 
2006 Opleiding Arbeidsrecht & Sociale zekerheid 
2004 Cursus Leiderschap voor managers 
2003 Workshop Intuïtie en flow 
2000 Masterclass The city in the informational society (Informatiewerkplaats) 
1999 Cursus schrijven voor intra- en internet 
1995 - 2002 Studie Beleid, Bestuur & Management Opleidingen (Haagse Hogeschool) 
1991 - 1993 Studie Wiskunde, Informatica (Rijksuniversiteit Leiden) 
 

Overige activiteiten 
2018 – 2019 Penningmeester ouderraad Montessorischool De Wildzang 
2017 - 2019 Voorzitter medezeggenschapsraad Montessorischool De Wildzang 
2017 - 2019 Vicevoorzitter gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Monton 
2017 - 2018 Vrijwilliger BibilioLab Lelystad 
2008 - 2009 Mantelzorg voor mijn dochter in verband met haar aangeboren hartafwijking 
1997 – 1998 Wilgen knotten, slootkanten controleren, stekels trekken etc. bij Boerderij Landlust 
1991 - 2004 Diverse bestuursfuncties, barman (studentenvereniging V.S.L. Catena) 


