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Drijfveren en competenties
Strateeg en conceptueel denker/doener die houdt van lijnen uitzetten, urgentie- en resultaat
gedreven, energiek, oog voor scenografie en esthetiek, dol op Kunst, aanzetter van vernieuwing
en beweging, altijd in voor een goed gesprek, gedreven netwerker die houdt van cross-overs
tussen disciplines en sectoren, natuurlijke verbinder die werkt op het snijvlak van kunst,
gezondheid en organisatievraagstukken.

Werkervaring
Aug 2017 - heden

Vanuit Buro AanZet neem ik als antropoloog onderzoeksopdrachten aan
op het snijvlak tussen Kunst(enaars) en organisaties zodat er cross-overs
tot stand komen tussen mensen vanuit verschillende disciplines. Ook ben
ik gespreksmaker en ontwerp ik in samenspraak met opdrachtgevers
allerlei gesprekken. Daarbij zet ik aan tot het benutten van de
verbeeldingskracht van professionals.
Ik faciliteer regelmatig (sociale) innovatie sessies, doe actie-onderzoek in
samenwerking met medewerkers, begeleid dialogen en voer bijv. projectevaluaties uit. Ook doe ik sinds kort de procesbegeleiding voor een
LeerWerkPlaats voor zorgmedewerkers tbv het vergroten van hun
Ondernemerschap.
Opdrachtgevers: Stichting Philadelphia Zorg, Stichting Kwintes,
Productiehuis Plezant, Organisatieluisteraars, Nederlandse Federatie
voor Gezondheid (NPHF), HKU, Nationaal Regieorgaan voor
Praktijkgericht Onderzoek, Politie, Landmacht, etc

Mei 2018 – mei
2019

Hoofd afdeling Onderzoek, Ontwikkeling en Relatiebeheer (interim).
Kwartiermaker voor nieuwe strategische pijler ‘Speler in de Zorg’ bij
Cliniclowns. Rol als innovator om ‘spelend onderzoeken’ te activeren in
de organisatie; lerend actie-onderzoek tbv vernieuwing.

Oktober 2017 heden

Intermediair/matchmaker tussen kunst en organisaties bij The Turn Club
om met hulp van de kunstenaarsmindset prangende maatschappelijke
(gezondheids)uitdagingen en organisatie-vraagstukken om te turnen via
cross-overs tussen disciplines en sectoren.
Recente opdrachtgevers: Light for the World, Stichting Philadelphia Zorg

Mei 2017 – mrt
2018

Intermediair tussen een kunstenaar en verpleeghuis Axioncontinu in
Utrecht. Onderzoek, gespreksvoering, conceptvertaling en subsidie
aanvragen ten behoeve van realisatie van een Herinnermuur voor
bewoners, familie en personeel

Mei 2011 –
september 2016

Directeur-bestuurder van Stichting Wemos, Pleitbezorgers voor een
Grenzeloos Gezonde wereld, Amsterdam www.wemos.nl
Sturing van de organisatie (12-15 medewerkers), strategiebepaling en
positionering, woordvoering, reputatie- en risicomanagement, initiator van
het Grenzeloos Gezond initiatief, relatiebeheer o.a. met politiek,
financiers, NL overheid, internationale actoren (oa.
Wereldgezondheidsorganisatie, EU) en (inter)nationale zorgactoren,
zorgdragen voor voldoende subsidies, financieringsaanvragen uitwerken,
opzetten traject met dienstenontwikkeling voor nieuwe klanten,
kwartiermaker vernieuwing en boegbeeld voor de organisatie. Blogger
voor Oneworld

Januari 2003 – april
2011

Senior projectcoördinator met lobbyist/pleitbezorgingstaken bij Stichting
Wemos, Amsterdam
Leiding geven aan team van vijf lobbyisten en onderzoekers.
Beleidsanalyses opstellen, stakeholder mappings maken, positionpapers
schrijven, facilitatie en organisatie van bijeenkomsten

Januari 2000 –
januari 2003

Beleidsadviseur en onderzoeker bij de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) en bij de United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR), standplaats Genève

April 1999december 1999

Consultant voor gezondheidsprojecten van de Stedenband Groningen –
San Carlos en voor Femconsult, Den Haag

September 1997 –
juni 1998

Coördinatie gezondheidsproject voor stichting SNV in Nicaragua

Mei 1996 –
augustus 1997

Part-time (tijdens studie Soc.Wet.) voedingskundige/ diëtist –
paramedische werkzaamheden, Medisch Centrum Leeuwarden

Februari - augustus Consultant binnen een onderzoeksproject in Nicaragua voor Stedenband
1995
Groningen - San Carlos
Januari – augustus
1994

Onderzoek (stage) voor ministerie van Gezondheid in Gaborone,
Botswana

Opleiding
September 2016 –
juni 2017

Master of Arts: studie Crossover Creativity, Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (HKU)

September 1995 maart 1999

Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, (specialisatie Medische
en Organisatie- antropologie) Universiteit Utrecht

September 1990 –
1994

Para-medische HBO opleiding Voeding en Diëtetiek, Hanzehogeschool
Groningen

1984 – 1990

VWO – Atheneum, exact vakkenpakket met als extra vak
handvaardigheid en kunstgeschiedenis, Lienward college, Leeuwarden

Andere activiteiten
September 2017 –
juni 2018

Onderzoeker bij de Werkplaats Muzisch Onderzoek, samenwerking van
de HKU, HU en Hogeschool Rotterdam. Actie-onderzoek naar toepassing
van kunstzinnige werkvormen in onderzoek.

Nov 2017 - heden

Recensies schrijven voor Managementboek

April 2018

Keramist, deelname aan de Open Atelier Route Leusden/Woudenberg,
expositie in de bibliotheek van Leusden op 21 en 22 april.

Februari 2017 –
februari 2018

Theatermaker (concept en scenografie) voor Festival Vuurol, in
samenwerking met Theatergroep Thalia.

2014 – 2016

Blogger voor stichting Wemos bij tijdschrift OneWorld en
Ontwikkelingssamenwerkingsvakblad Vice Versa.
Recente blogs: https://www.oneworld.nl/blog/duurzaam-dubben en
columns staan hier: http://viceversaonline.nl/2016/02/47603/

2010 - 2014

Keramiek opleiding van SBB in Gouda

2012 - heden

Actief lid van lokale afdeling van GroenLinks, Leusden

2013 – april 2018

Voorzitter en kwartiermaker voor Stichting Babyvoeding (SBV)

April 2010 - heden

Oprichtster en vrijwilligster bij Werkgroep Beekdal Leusden. Agenderen
op politieke agenda en beleid beïnvloeden tbv het behoud van natuur
rond de Heiligenbergerbeek

April 2012

Spreker op TEDxMaastricht over een Grenzeloos Gezonde wereld

Okt 2011 – okt 2014 Lid van het Partos bestuur, brancheorganisatie
Ontwikkelingssamenwerking
Hobby’s

Keramiek, filosofieboeken lezen, naar musea en theater voorstellingen
gaan, hardlopen, volleyballen, tuinieren

Beheersing vreemde talen
Engels

Uitstekend

Spaans

Goed

Frans

Redelijk

Trainingen
2010

Persoonlijk Leiderschap cursus over Theorie U, focus op initiëren van
innovatie en transformerend veranderen, aanboren van het hoogst
haalbare potentieel in jezelf en anderen, MIT Presencing Institute, US

2010

Online cursus over Process consultation, Ed Schein, US

2006

Lobby training, Den Haag

2002

Global health challenges, young leaders programme, WHO, Zuid Afrika

2002

Training over project- en programma management

2001

Cursus Proposal Writing en Fundraising

