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Onlangs kenden collega's mij de volgende kwaliteiten toe: intelligent, bescheiden,
betrouwbaar, behulpzaam, inspirerend. Daar kon ik me in vinden. Ik noem mezelf ook
doelgericht, toegewijd, verantwoordelijk en veelzijdig. Dit uit zich onder andere in een
breed takenpakket dat ik deels zelf heb samengesteld: van ontwikkelen van software tot
begeleiden van collega's die na (langdurige) ziekte herintreden.
Ik ben een duizendpoot, een Zwitsers zakmes. Veel van mijn werkzaamheden zijn 'onder de
motorkap' die ervoor zorgen dat de boel blijft draaien. Zodra men met mij in gesprek is en
hoort op welke vlakken ik bezig ben, realiseert men zich vaak dat ik een belangrijke schakel
tussen mensen en afdelingen kan vormen.

Werkervaring
Juni 2011 - heden

Projectmanager Digitale Hulpverlening bij Kwadraad
Maatschappelijk Werk
● Agile ontwikkeling Online Dossier
○ Aansturen ontwikkelteam
○ Schrijven van epics/user stories in overleg met klant
○ Bewaken van de roadmap
○ Prioriteren van taken en tickets; backlog up-to-date
houden
○ Vormgeving
○ Samengevat: product owner
● Ontwikkelen online en blended groepswerk
○ Inhoudelijk
○ Technisch (platform)
○ Methodisch
● Implementeren digitale hulpverleningsmogelijkheden bij
andere organisaties: inrichting Online Dossier na onderzoek
van werkprocessen en rapportagebehoefte, lesgeven aan
professionals in toepassing van digitale mogelijkheden in
hulpverlening, werken met online en blended groepswerk
● Onderwijsmodules rondom digitale mogelijkheden
ontwikkelen
● Onderwijs geven in 'Digitale mogelijkheden en cliëntregie'
(professionals en Hogescholen)
● Lid werkgroep Informatiebeveiliging, onder andere:
○ DPIA's afnemen en schrijven
○ Awareness voor privacy creëren bij directie, staf en
uitvoerende professionals
● Ontwikkelen en onderhouden van diverse webapplicaties en
websites zoals de jaarplanning.
Andere bezigheden
●

Sept. 2001 - juni 2011

Begeleiding van herintredende collega's (na ziekte)

Maatschappelijk werker bij Kwadraad Maatschappelijk Werk
● Alle voorkomende werkzaamheden binnen het Algemeen
Maatschappelijk Werk: individuele gesprekken,
(echt)paargesprekken, gezinsgesprekken, groepswerk,
bemiddeling etc
● Diverse extra projecten zoals outreachend werk
● In eigen tijd de inhoudelijke ontwikkeling van
Maatschappelijk Werk Online, de voorloper van de blended

●

Sept. 1994 - juni 1998

en online dienstverlening van Kwadraad en diverse andere
organisaties zoals Lumens (Eindhoven)
In eigen tijd en beheer de ontwikkeling van de eerste versie
van Online Dossier

De Kindertelefoon
● Telefoondiensten
● Werkgroep 'Registratie'
● Opzet nationale website

Nevenfuncties
April 2019 - heden

Commissielid programmacommissie Stimuleringsregeling E-health
thuis (SET)
Beoordelen van eHealthprojecten die langer thuiswonen bevorderen

Juni 2011 - mei 2020

Webapplicatie 'Mijn Doelen Stellen' (eigen beheer)
● Ontwikkeling van idee en content
● Eerste ontwerp maken
● Ontwikkelteam managen
● Uitschrijven van strategieën

Opleidingen
Sept. 1997 - juni 2001
Sept. 1986 - juni 1993

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool Leiden
V.W.O., Het Goese Lyceum te Goes

Interesses
●
●
●
●

Fotografie
Natuur en duurzaamheid
Digitale techniek, internet en privacy
Sporten

