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Opleidingen, trainingen en kwalificaties 
• Leergang Diversiteit en Inclusie (2021, Universiteit Leiden)  
• Leadership, Organizing and Action (2019, Harvard Kennedy School) 
• Visueel Werken (2018, IVN) 
• SIMAMotivatiekompas©, Coach en groepsbegeleider jongeren (2015) 
• Young Executive Program (2013, De Baak) 
• Teamcoaching (2012, School voor Coaching) 
• De Professional als Coach (2011, De Baak) 
• GOAL Jongeren coaching Amsterdam (2006, GOAL) 
• Diverse pedagogische en didactische trainingen (2006 -2017, IMC Weekendschool) 
• Vrij Doctoraal Visuele Antropologie, Niet-Westerse Sociologie, Film en TV Wetenschappen  

(1989 – 1997, UvA Amsterdam) 
• VWO (1980 – 1987, Open Scholengemeenschap Bijlmer, Amsterdam) 

 

Over mij & motivatie  
Ik werk vanuit mijn passie. Mijn passie is mensen verbinden, ontwikkeling stimuleren en bijdragen 
aan (maatschappelijke) verandering. Als projectleider stuur ik op het proces en maak ik ruimte voor 
samenwerken vanuit talent en verbinding. Creativiteit en innovatie is daarbij belangrijk voor mij. 
Aandacht voor inclusie en participatie, het horen en gehoor geven aan verschillende stemmen, en 
dit meenemen in het beleid en de uitvoering is voor mij een belangrijk aspect in het  werken aan 
verandering. Ik ben nieuwsgierig, zelfstandig en kan goed plannen. Ik ben een gedreven 
netwerker, op zoek naar manieren om samen te werken en mensen te verbinden. Ik ben een 
ervaren coach. 

Project & werkervaring 

Projectteamlid implementatie crisisinterventieteam, Regio West Brabant Oost 
2021 – 2022 
Ik was onderdeel van een team wat de regio begeleid bij het implementeren van een nieuw 
crisisinterventieteam. Vanuit Scale Advies hebben een team gevormd met een diverse 
achtergronden (uitvoering, management, beleid, bedrijfsvoering). Dit team ontwikkelt samen 
het interventieteam. Deze werkwijze zorgt voor een breed gedragen inrichting.  
• projectteamlid • implementeren • sociaal domein 
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Projectleider businesscase spoedeisende zorg Jeugd, gemeente Breda 
2021 – 2022 
Samen met enkele collega’s hebben we een onderzoek gedaan en hieruit voortkomend een 
advies uitgebracht voor de inrichting van een crisis interventieteam jeugdhulp.  
• projectleider • adviseren • sociaal domein • jeugdhulp 
 
Adviseur jongeren participatie, Lab van Toekomstige Generaties 
2019 -  heden 
Als adviseur bij het Lab TG, help ik deze jonge stichting met het betrekken van jongeren bij 
hun missie. Een van de projecten waar ik als adviseur aan heb mee gewerkt is ‘Geef 
toekomstige generaties een stem’. Aankomend najaar zal ik dit project ook deels leiden en 
met een groep van ong. 12 jongeren een jongerenprogramma voor het Lab TG ontwikkelen.  
• adviseren • sociaal domein • jeugdhulp 
 
Lid programmacommissie Maatschappelijke Diensttijd, ZonMW 
2019 – heden  
Als lid van de programmacommissie MDT beoordeel ik subsidie aanvragen door 
maatschappelijke instanties voor Maatschappelijke Diensttijd.  
We hebben inmiddels 163 projecten toegekend waarin 24.000 jongeren actief zijn.  
• lid programmacommissie • adviseren • sociaal domein 
 
Projectleider Vernieuwing vrijwilligersbeleid, IVN  
2017 - 2021 

• Programmamanager Groen Traineeship, Maatschappelijke diensttijd project (€500.000 per 
jaar, looptijd 3,5 jaar) met 10 groene partners in Nederland voor in totaal jongeren. 
Budgetbeheer, trainen van projectleiders, opbouwen ‘groen’ jongeren netwerk, begeleiding 
jongerenpanel, ontwikkelen(digitale) educatieve middelen, coördinatie project en 
consortium, coaching trainees 

• Nieuw vrijwilligersbeleid IVN ontwikkeld en geïmplementeerd via  handboek, interne 
campagne, trainingen en workshops (ong. 100 deelnemers),  

• IVN Organizing training en handboek ontworpen en vrijwilligers en beroepskrachten van 
IVN getraind (ong. 100 deelnemers in 2 jaar),  

• Organizing methodiek geïmplementeerd in Schone Rivieren Programma en levendig 
netwerk opgebouwd van ruim 1100 burgerwetenschappers, vrijwilligers coaching 

• Aansturen landelijk team vrijwilligers consulenten 
• Lid van actieprogramma Groene Vrijwilliger waarin overheid en groene organisaties 

samenwerken voor goede ondersteuning van vrijwilligers. 
 
IMC weekendschool, diverse functies,  waaronder Senior Coördinator Training & Ontwikkeling, 
Manager IMC Alumni, Manager IMC Weekendschool Amsterdam Noord 
2006 - 2017 

• Opbouwen van een uniek en levendig netwerk van alumni en partners van IMC 
Weekendschool 

• Coaching alumni in studiekeuze en (studie)loopbaan 
• Relatiebeheer  en acquisitie sponsors en partners IMC Alumni (€250.000 per jaar) 
• Uitrollen van een nieuw organisatieonderdeel IMC Alumni 
• Bepalen van visie en missie IMC Alumni en ontwikkelen van strategie 
• Ontwikkelen en ontwerpen van lesmateriaal, opleidingen en trainen van oud-leerlingen, 

vrijwilligers en medewerkers, waaronder de Ambassadeursopleiding.  
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• Opzetten Internationale samenwerking met jongerenprojecten (Oa ism EF, Erasmus+, 
Toekomst Atelier Brussel) 

• Aansturen landelijk team van 10 coördinatoren 
• Lid MT 

 
 
Projectleider Dag van het TV idee 
2006 - 2007  

• Coördinatie en samenstelling van het cursusprogramma 
• Coaching jonge documentairemakers 
• Inhoudelijke begeleiding scenario ontwikkeling 

 

Ziltfilm, mede-eigenaar, videoproductiekantoor en ZZP’er  

1997 - 2018 

Regie, productie, research diverse producties, waaronder  

• ‘26.000 gezichten’, serie korte portretten om te pleiten voor generaal pardon voor 
vluchtelingen in Nederland, research en regie, VPRO,  

• ‘Na 28 dagen’, documentaire (50 min)over 4 Chinese minderjarige vluchtelingen in 
Nederland, research en regie, NCRV Dokument,  

• ‘De Markt’, portretserie van de marktkooplieden van de Albert Cuyp  
Research en montage, RTL4,  

• ‘Mijn wereld in Amsterdam’, fotografieproject en boek over identiteit met leerlingen havo/ 
mavo, docent en coördinator, ism stichting Brede Kunst en de HvA 

Nevenactiviteiten  
 
Bestuurslid, Stichting ‘the Lowlander’  
2019 – heden  
 
Voorzitter, Stichting Kist 
2014 – 2020 
 
Coördinatie en training vrijwilligers, IDFA 
1999 – 2010  
 

Competenties  
Uit diverse assessments en referenties komen de volgende competenties sterk naar boven:

• Innovatief 

• Verbindend 

• Oplossingsgericht 

• Motiverend 

• Gedreven 

• Lef 

• Vrolijk 

• Flexibel

 


