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WAAROM IK
Als organisatieadviseur ben ik bondig en scherp. Ik vind het belangrijk mensen te prikkelen, zodat ze op een
andere manier naar hun werk kijken. Het adviesproces begeleid ik dusdanig dat alle betrokkenen het proces en
het eindproduct als waardevol ervaren. Ik ben in staat mensen te enthousiasmeren en te inspireren.
Als ondernemer ben ik eerlijk en innovatief. Ik heb ervaring met het ontwikkelen van nieuwe business concepten,
begeleiden van veranderprocessen en het uitbouwen van netwerken. Ik zie snel en scherp welke mogelijkheden
er zijn voor bedrijven. Ik ben creatief, associatief, denk in grote lijnen en benader problemen op een
oplossingsgerichte manier.

WHATIFF
In 2011 ben ik voor mijzelf begonnen onder de naam whatIFF. De rode lijn in veel van mijn opdrachten is het
ontwikkelen van en uitvoering geven aan concepten die waarde toevoegen waardoor organisaties beter kunnen
inspelen op een sterk veranderende omgeving
K+V - werving, selectie en interim-bureau

Nieuworganiseren.nu

Projectmanager Hoogbloeiers
SEP 2016 – DEC 2017

Aanjager en facilitator
OKT 2014 – JAN 2017

Samen met K+V heb ik een nieuw concept (Hoogbloeiers)
voor jong talent bedacht, ontwikkeld en in de markt
gezet. In het Hoogbloeiers programma bouwen bedrijven
uit verschillende sectoren kennis op van het werven,
selecteren en binden van jong talent aan hun organisatie.
(zie ook www.hoogbloeiers.nl)

Samen met Ben Kuiken heb ik nieuworganiseren.nu
geprofessionaliseerd en begeleid naar een coöperatie.
Daarnaast heb ik samen met Ben korte adviestrajecten
uitgevoerd bij o.a. Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Provincie
Noord Holland, Gemeente Amsterdam. Tenslotte heb ik met
nieuworganiseren.nu verschillende netwerkevents
georganiseerd.

FNV KIEM – vakbond voor de creatieve sector

Me'kaar, Vooruit en Welzaam (voorheen Portes)

Projectmanager
NOV 2013 – JUN 2016

Creatief fondsenwerver
NOV 2013 – MEI 2014

Het uitvoeren van verschillende projecten o.a.:
•
Project ontvlechting FNV KIEM: het maken van een
businesscase voor de splitsing van de sector Kunsten
en de Grafische Industrie. Voor dit project heb ik
tevens de verschillende mogelijkheden onderzocht
voor ledengroei en additionele inkomsten.
•
Project toekomstvisie en besturing: het onderzoeken
en vormgeven van een gedragen visie voor FNV KIEM.

Het opbouwen van zakelijk netwerken voor de
3 welzijnsstichtingen. Het in kaart brengen van de
mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven
en alternatieve en vernieuwende manieren van
financiering.

OVERIGE WERKERVARING
Great Place to Work - Onderzoeks- en adviesorganisatie op het gebied van goed werkgeverschap
Adviseur
2008 – 2010
Verantwoordelijk voor de Beste werkgevers lijst Small & Young enterprises. Werven en ondersteunen van eigen
klanten, begeleiden van het onderzoekproces, presenteren van resultaten en adviseren over vervolgstappen in
het proces naar goed werkgeverschap. Het organiseren van het jaarlijkse Beste Werkgevers event, diverse
workshops en bijeenkomsten rondom het onderwerp goed werkgeverschap.

Pentascope - Adviesbureau op het gebied van het implementeren van veranderingen
Stagiaire en Adviseur
2005 – 2008
Verschillende opdrachten uitgevoerd bij woningcorporaties, sociale partners en overheidsinstanties. Co-auteur
van het boek Schitterend Organiseren.: nieuwe manieren van organiseren vanuit menselijke waarde.

OPLEIDINGEN
SIOO
CMC, ondernemerschap in organisatieverandering
2016-2017
1 Jarige opleiding met aandacht voor
veranderkundige theorieën, methodologische
onderbouwing en trends in de organisatie

Diverse workshops en opleidingen
•
•
•
•

Appreciative Inquiry
Business Model Generation Canvas
Dialoogtraining
Authentiek presenteren

Traineeship Pentascope

Universiteit van Amsterdam
Arbeids- en Organisatie Psychologie
2000-2006
Tevens diverse bedrijfseconomische vakken
gevolgd op het gebied van marketing, strategie en
organisatie-inrichting.

University of Calgary
Student Exchange programme
2000-2006

Keizer Karel College
VWO
1994-2000

2006-2007

MIJN LEVEN
Hieronder een aantal mooie aspecten van mijn leven. Ze vertellen veel over wie ik ben en beïnvloeden ook mijn huidige
manier van werken. Graag licht ik ze in een persoonlijk gesprek verder toe.

