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Profiel	  
De  maatschappij  verandert,  organisaties  veranderen,  mensen  veranderen.  In  mijn  werk  probeer  
ik  deze  drie  ‘plaatsen’  te  verbinden.  Ik  hou  me  bezig  met  het  onderzoeken  van  de  vraagstukken  
die  op  een  organisatie  afkomen  en  met  de  vertaling  hiervan  naar  mensen  én  systemen.  
Het  doordenken  van  de  verandering  en  het  tot  stand  brengen  van  beweging  -‐  in  de  complexiteit  
van  alle  interacties  -‐  daarin  ondersteun  ik  het  liefst.  
In  mijn  ogen  wordt  een  beweging  pas  daadwerkelijk  gemaakt  wanneer  mensen  zich  hebben  
kunnen  verbinden,  op  een  manier  die  voor  hen  zinvol  is.  
Dat  kan  er  dan  overigens  wel  wat  anders  uitzien  dan  in  eerste  instantie  gedacht  -‐  daarom  is  
‘samen’  voor  mij  een  essentieel  uitgangspunt.  
  
  
Ervaring	  
Mayan	  Exel	  Leren&Innoveren	  
2014  -‐  heden,  Zelfstandig  adviseur  
 
Recente	  trajecten	  
·∙ Ontwerpen,  regisseren  en  begeleiden  transitieproces  afdeling  Publieksinformatie  Ministerie  

SZW:  toekomstbestendig  worden  door  creëren  van  nieuwe  stakeholderwaarde,  vergroten  
van  de  expertise  en  verdere  professionalisering  via  een  proces  van  strategisch  leren  

·∙ In  opdracht  van  RIBW  Lister  versterken  van  de  ‘eigen-‐wijsheid’  van  professionals  in  het  
buurtteam  via  het  stimuleren  van  onderzoekend  werken  en  professionele  dialoog  

·∙ Ontwikkelen  verandergame  gericht  op  transities  waarbij  het  professionele  domein  centraal  
staat  irt  een  veranderende  context  

·∙ Cultuurtraject  via  kleinschalige  leerexperimenten  bij  DNB  
·∙ Schaduwadvies  voor  diverse  changeteams.  
  
  
Twynstra	  Gudde	  Adviseurs	  en	  Managers	  
2006  -‐  2014,  Senior	  adviseur  
  
Advisering	  directies	  en	  begeleiding	  verandertrajecten	  
·∙ Organisatieontwikkeling:  diagnose,  ontwerpen  en  begeleiden  verandertrajecten,  gericht  op  

houding,  gedrag,  interactie  en  processen  –  door  de  lagen  heen  -‐  van  diverse  uitvoerings-‐
organisaties,  ministeries,  gemeenten,  zorg-‐  en  welzijnsinstellingen  en  onderwijsinstellingen  

·∙ Strategisch  advies,  diagnose,  ontwerpen  en  begeleiden  bij  ‘in  control’  geraken  (structuur-‐  
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en  menskant)  van  verschillende  soorten  bedrijven  
·∙ Adviseren  en  begeleiden  (INK)  kwaliteitsmanagementtrajecten  binnen  uitvoeringsorganisaties,  

GGZ-‐  en  onderwijssector  
·∙ Quick  scans  bij  samenwerkingscrisissituaties.  
  
Begeleiding	  afdelingen,	  werkgroepen,	  stafmedewerkers	  en	  andere	  (change/implementatie)groepen	  
·∙ Maatschappelijke  vernieuwing:  ontwerp  en  begeleiding  leerexperimenten,  waaronder  

Wijkkracht  8:  een  traject  waarin  professionals  in  een  Utrechtse  wijk  experimenteerruimte  
kregen  om  innovatie  ten  behoeve  van  kwetsbare  burgers  tot  stand  te  brengen.  In  nauwe  
samenwerking  met  (bestuurders  van)  zorg-‐  en  welzijnsinstellingen  en  gemeenten  

·∙ Ontwerpen  en  begeleiden  van  interventies  in  en  rondom  het  primaire  proces  tbv  gedrag-‐  en  
cultuurverandering  bij  verschillende  organisaties  in  publieke  sector  en  bedrijfsleven  

·∙ Ontwerpen  en  begeleiden  leerevaluaties  oa  ten  behoeve  van  de  verdere  professionalisering  
van  programmabesturing  

·∙ Interimmanagement  en  (team)coaching  bij  afdelingen  in  crisis    
·∙ Begeleiden  van  managementdagen  bij  diverse  organisaties  
·∙ Coachen  van  individuen  in  hun  rol  of  ten  aanzien  van  andere  ontwikkelvragen  
·∙ Leergeschiedenisonderzoek  voor  Twynstra  Gudde.  
  
Overig	  
·∙ Leidinggevende  rol  adviesgroep  io  
·∙ Coördinator  Kenniscentrum  Veranderkunde  Twynstra  Gudde  
·∙ Docent  veranderkunde.  
  
  
SVB	  	  
2003  -‐  2006,  Organisatieadviseur  en  beleidsadviseur  Bestuurlijke  en  Strategische  zaken  
  
Werkzaamheden	  oa:	  
·∙ Adviseren  van  de  RvB  aangaande  organisatieontwikkeling  en  beleidsdossiers  SVB-‐regelingen  
·∙ Communicatie  met  externe  stakeholders  
·∙ Integraal  kwaliteitsmanagement  (INK)  opzetten  en  organisatiebreed  doorvoeren.  
  
  
BZK	  
2000  -‐  2003,  Senior  Beleidsmedewerker  afdeling  Organisatie  en  Kwaliteit  Rijksdienst  
  
Werkzaamheden	  oa:	  	  
Opzetten  en  ontwikkelen  Benchmark  Uitvoeringsorganisaties  (secretaris  RBB-‐groep).    
  
  
Brabants	  Ondersteuningsinstituut	  Zorg	  team	  Jeugdhulpverlening	  	  
1996  -‐  2000,  Adviseur    
  
Werkzaamheden	  oa:	  
·∙ Ondersteunen  visievormendproces  en  penvoerder  Regiovisie  Jeugd  Midden-‐Brabant,  

secretaris  Samenwerkingsverband  Jeugdhulpverlening  Midden-‐Brabant,  secretaris  
Kwaliteitsplatform  Jeugdhulpverlening  Midden-‐Brabant.  
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Opleidingen	  
·∙ Post-‐doctorale  opleiding  Kwaliteitsmanagement  (USBO,  2002)  
·∙ Post-‐HBO  opleiding  Personeelsinstrumenten  (Hogeschool  Brabant,  2000)  
·∙ Ontwikkelingssociologie;  specialisatie  Educatieve  voorlichting  &  Communicatie  

(Landbouwuniversiteit  Wageningen,  1988-‐1995)  
·∙ Gymnasium  (Marnix  Gymnasium  Rotterdam,  1982-‐1988)  
  
  
Trainingen	  
·∙ Coaching-‐opleiding  (PAL,  2011)	  
·∙ Change  Lab  training  (Cahane,  2010)  
·∙ Future  search  training  (Future  Search,  2009)  
·∙ Taaie  vraagstukken  masterclass  (Vermaak,  2009)  
·∙ Diverse  interne  trainingen  van  Twynstra  Gudde  zoals  masterclasses  Veranderkunde  en  

Meervoudige  diagnostiek;  Language  of  learning  en  Werken  met  groepen  (2006-‐2009)  
·∙ Leergang  Strategie  (NSOB,  2006)  
·∙ INK  auditorenopleiding  (INK,  2002)  
·∙ Cursus  Bestuursrecht  (ROI,  2001)  
·∙ Diverse  cursussen  kwaliteitszorg  in  de  zorg  (1999-‐2000)  
  
  
Publicaties	   	  
·∙ Adviseren  op  het  kruispunt  van  vernieuwing.  Exel  en  Soffer.  M&C  (2013)  
·∙ Rapportage  Wijkkracht  8,  zoden  aan  de  dijk  voor  sociaal  kwetsbaren  (2013)  
·∙ Leren  voor  de  goede  zaak.  Exel  en  Soffer.  Hfst  14  in  Leren  in  organisaties  (2010)    
·∙ Co-‐auteur  Eerste  hulp  bij  samenwerken  (2010)  
·∙ Onderzoeksrapport  De  Zeeuwse  eilanden  in  politieland  (B.  Staal)  -‐  deel  organisatiecultuur  (2008)  
·∙ Onderzoeksrapport  Vermindering  regeldruk  obv  vertrouwen  (2008)  
·∙ Onderzoeksrapport  over  bestuurlijke  drukte  Filevorming  in  de  Polder  (2007)  
·∙ Spiegelen,  Spieken,  Sprankelen;  opzetten  leerbenchmarking  in  een  overheidsomgeving  naar  

aanleiding  van  ervaringen  bij  RBB-‐groep  (2003)  
  
  
  
  


