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7 mei 1964 

gehuwd 

1 lieve dochter 

“Wensen zijn een voorgevoel van wat je daadwerkelijk kunt realiseren.” (Goethe) 

Ik…. 

… werk al 25 jaar met veel enthousiasme en betrokkenheid aan projecten op 

het gebied van zorg en welzijn, wijkopbouw, veiligheid en jeugd. Kwartiermaker, 

projectleider, coach of mediator; in diverse rollen ben ik thuis. Mijn aanpak is 

flexibel, praktisch en slagvaardig. Werkend vanuit gedrevenheid en 

maatschappelijke betrokkenheid wil ik bijdragen aan positieve ontwikkelingen in 

de genoemde sectoren. En daarmee aan een veilige en sociale samenleving.  

 

Persoonlijke eigenschappen 

* Doelgericht en leergierig waardoor ik snel de essenties oppik en er goed werk 

uit mijn handen komt. 

* Ik neem graag initiatief en verantwoordelijkheid en heb het graag druk, wat 

mij tot een goede projectontwikkelaar maakt. 

* Stevig en onafhankelijk persoon en daardoor in staat om partijen te binden en 

te committeren met oog voor verschillende belangen. 

* enthousiaste, verbindende netwerker, waardoor mensen graag met mij 

meelopen. 

* Gedreven en vasthoudend hetgeen leidt tot resultaten. 

* Pragmatisch, positief en creatief, waardoor niet voor één gat te vangen. 

 

Werkervaring in één oogopslag 

2015 oktober tot heden Trainer sociaal teams 

2015 oktober tot heden Mediator familie- en arbeidsconflicten 

2014 sept tot juli 2015  Kwartiermaker Kernpunten Neder-Betuwe 

2014 apr tot juli 2015  Kwartiermaker Sociaal team Woudenberg 

2013 apr tot 2014 okt  Projectleider Sociaal teams Ede 

2014 feb tot 2014 dec  Supervisor uitvoerenden ‘Achter de Voordeur’ 

2014    Trainer/spreker ‘deelnemen aan sociaal teams’ 

2012 tot heden   Advies en bemiddeling in de jeugdzorg 

2009-2011   Projectleider ‘Achter de Voordeur’ 

2008    Ontwikkeling Bureau Documentatie 

2008    Accountmanager maatschappelijke opvang  

2007-2008   Ketenregisseur  huiselijk geweld  

2005-2008   Ketenregisseur jeugdprostitutie  

2008    Regionalisering aanpak jeugdprostitutie 

2007    Analyse casusoverleggen in Eindhoven 

2007-2008   Ontwikkelen methodiek hulp aan kind-getuigen van 

    huiselijk geweld  

2005-2011   Trainer/adviseur/coach/productontwikkelaar 

jeugdprostitutie  

2004-2005   Coördinator Stichting De Noodkreet  

2002-2003   Huismanager Ronald McDonaldhuis  

2001-2002   Coördinator ABCD-E project  

1999-2001    Consulent Home-Start bij Humanitas  

1986-1999   Groepsleider en jeugdhulpverlener  
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2015 oktober tot heden trainer/coach sociaal wijkteams 

Trainen en coachen 'on the job' voor professionals  die werken in sociaal 

wijkteams en toegangsteams. De transformatie in het sociaal domein vraagt om 

een andere wijze van denken en handelen en daarin ondersteunen we 

professionals o.a. in de regio Arnhem. Op maat gemaakte trainingen voor elk 

team, gericht op hoe te werken in multiprobleemgezinnen, hoe het netwerk te 

betrekken en hoe het inzetten van dure zorg te voorkomen. Kern is handelen 

volgens de kantelingsgerichte uitgangspunten van de transformatie en dit doen 

met verve en plezier. 

 

2015 oktober tot heden gecertificeerd mediator 

Als mediator begeleid ik de onderhandelingen tussen een of meerdere partijen, 

die in conflict zijn met elkaar. Mijn rol is om vanuit de belangen van 

betrokkenen tot een gezamenlijk, optimaal resultaat te komen. Ik heb vele jaren 

als mediator een bemiddelende rol gehad tussen opvoeders en 

jeugdhulpverleningsinstanties. Ik bemiddel in conflicten tussen opvoeders en 

organisaties en tussen partners die in echtscheiding liggen, maar ook bij 

andersoortige conflicten kan ik van betekenis zijn. Eigen regie, verantwoordelijk 

zijn voor jezelf en je naasten zijn mijn motto. 

 

2014 sept tot juli 2015 Kwartiermaker Kernpunten Neder-Betuwe 

De opdracht 

De vier loketten (kernpunten) in de gemeente Neder-Betuwe moeten worden 

doorontwikkeld tot een professionele en deskundige toegang voor alle vragen 

van inwoners binnen het gehele sociaal domein. Alle nieuwe taken die de 

gemeente door de transformatie krijgt moesten tevens worden belegd in de 

kernpunten. Zorg daarnaast voor een goede afstemming tussen de backoffice 

en de frontoffice gericht op een integrale aanpak van complexe(re) casuïstiek.  

 

Mijn aanpak 

Ik heb allereerst een probleemanalyse gemaakt. Daaruit kwam onder meer de 

wens om de kernpunten opnieuw te bemannen. Ik zette een sollicitatietraject 

op, waarin zes inhoudelijke deskundigen werden geworven. In de analyse 

maakte ik ook inzichtelijk hoe de klantroute in de getransformeerde situatie eruit 

ziet. Het advies om een sociaal wijkteam op te zetten werd na wat overtuiging 

van mijn kant goed ontvangen. Binnen de organisatie mobiliseerde ik hiervoor 

professionals en vanuit subsidierelaties wierf ik teamleden. Onderdeel hiervan 

was ook een aanbesteding van het maatschappelijk werk.  

Voor het nieuwe team en de bemanning van de kernpunten zette ik een 

scholingsprogramma op. Binnen het team heb ik gecoacht op kantelingsgericht 

werken; 'zelf oppakken' en afschalen waar mogelijk. Daarnaast ging mijn 

aandacht uit naar het implementeren van werkprocessen, waarin ik de 

samenwerking tussen de backoffice, kernpunten en sociaal team optimaal heb 

vormgegeven.  

 

Resultaat 

Goed functionerende kernpunten en een actief sociaal team. Daarmee is de 

grond gelegd voor verdere ontwikkeling en invulling. De (werk)processen, 
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werkwijze en andere belangrijke informatie heb ik vastgelegd in een praktisch 

handboek.   

 

2014 apr tot juli 2015 Kwartiermaker sociaal team Woudenberg 

De opdracht 

Zet als kwartiermaker een sociaal team op, bestaande uit professionals die 

vanuit verschillende organisaties in de gemeente werkzaam zijn en 

deskundigen die via een regionaal inkoopproces aangetrokken moeten worden.  

 

Mijn aanpak 

Bij de opdrachtgever, verschillende afdelingen van de gemeente en lokale 

partners heb ik geïnventariseerd wat de wensen en mogelijkheden zijn. 

Vervolgens heb ik een sollicitatietraject opgezet en begeleid. Voor de 

geselecteerde teamleden zette ik een scholingsprogramma op en organiseerde 

ik een trainingsdag, waarin we samen de inhoud van de functies, taken en 

verantwoordelijkheden hebben vormgegeven. Daarnaast heb ik samen met de 

teamleden werkprocessen ingericht voor het aanvragen en afwikkelen van zorg 

en zette ik de samenwerking op tussen het wijkteam en het Wmo-loket. 

Gedurende het project heb ik veel aandacht besteed aan teambuilding door 

actieve coaching en door een goede en veilige leeromgeving te creëren. 

Wekelijks vond werk- en casuïstiekoverleg plaats. Met de opdrachtgever en 

‘werkgevers’ van de teamleden hield ik afstemmingsoverleg.  

 

Resultaat 

De gemeente Woudenberg heeft een goed lopend sociaal wijkteam bestaande 

uit 12 professionals, die op enthousiaste en deskundige basis samenwerken. 

Voor mijn vertrek heb ik een vaste teamleider aangesteld.  De (werk)processen, 

werkwijze en andere belangrijke informatie heb ik vastgelegd in een praktisch 

handboek. 

 

2013 apr tot 2014 okt Projectleider Sociaal teams Ede 

De opdracht 

Draag met een collega-projectleider zorg voor de opbouw, operationalisering en 

verdere ontwikkeling van vier sociaal wijkteams en de aanpak één gezin, één 

plan, één regisseur’.  

 

Mijn aanpak 

Voor de sociale wijkteams hebben we uitgangspunten geformuleerd en een 

sollicitatieprocedure gehouden. Voor de geselecteerde teamleden hebben we 

een training gehouden over de inhoud van de functies, taken en 

verantwoordelijkheden. In het project heb ik mij veel bezig gehouden met de 

interne en externe overleggen rondom jeugdproblematiek. Binnen ‘mijn’ team 

coachte ik de medewerkers en heb ik hen getraind en begeleid op 

generalistisch werken.  

Intern stemde ik het werk af met de beleidsafdelingen maatschappelijke 

ontwikkeling en werk & inkomen, het Veiligheidshuis, waarbij veel aandacht 

nodig was voor het verbinden van de verschillende belevingswerelden  van de 

medewerkers die ten koste gingen van een goede samenwerking en één gezin, 

één plan.  
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Met de bij de sociaal teams betrokken netwerkpartners heb ik veelvuldig 

overlegd over de taken en invulling van de wijkteams, evenals over de relatie 

die de wijkteams zouden moeten hebben met de moederorganisaties. 

In het kader van wijkgericht werken heb ik geholpen vrijwilligers-projecten te 

ontwikkelen en heb ik meegewerkt aan presentaties en discussies over hoe 

Ede vorm gaf aan de ontwikkelingen. 

De focus lag op het ontdekken en stimuleren van eigen kracht bij wijkbewoners, 

netwerkontwikkeling en het inzetten van vrijwilligers. Professionele 

hulpverlening werd alleen ingezet waar noodzakelijk. Nadat de eerste 2 teams 

stevig waren neergezet hebben we team 3 en 4 opgezet. We maakten een 

wijkanalyse zodat we wisten welke problematiek er speelde en hoe de wijk was 

samengesteld. Daarop werden de teams samengesteld. In de ‘buitendorpen’ 

was speciale aandacht voor identiteitsgebonden aanbod voor de vele 

gereformeerde inwoners. 

 

Resultaat 

In Ede zijn 4 sociaal wijkteams actief vanuit een heldere taak en opdracht. 

Team Veldhuizen waarvan ik teamleider was is een team geworden dat met 

een positieve en enthousiaste werkhouding aan de wijk timmerde en op 

creatieve wijze de verbinding zocht met inwoners en netwerkpartners. Het team 

voelde zich veilig bij elkaar en had er plezier in van- en met elkaar te leren. 

Voor mijn vertrek werden voor alle 4 teams vaste teamleiders aangesteld. 

 

2014 feb tot dec Supervisor uitvoerenden ‘Achter de Voordeur’ 

De opdracht 

In Leerdam werd geëxperimenteerd met een methodiek om multiprobleem 

huishoudens op verschillende wijzen te ondersteunen vanuit de principes van 

het nieuwe welzijn. Parallel aan deze pilot, werd er gestart met een sociaal 

team dat vooral de eenvoudige problematiek oppakte. Er was geen 

(werk)relatie tussen beide teams.  

Mijn opdracht: geef supervisie aan de welzijnsprofessionals en biedt hen de 

benodigde handvatten, zodat zij hun zware werk kunnen doen.  

 

Mijn aanpak 

Eén keer per maand gaf ik twee uur intervisie in groepsvorm aan drie leden van 

het sociaal wijkteam. In deze sessies stonden in teken van uitwisseling en het 

bespreken van voorbeelden uit de praktijk. Zo bleken de multi-probleem 

huishoudens vaak erg complex en weinig bereid om te werken aan de situatie. 

Een andere uitdaging was om welzijnsprofessonials serieus gebruik te laten 

maken van hun mandaat, zodat ze stevig konden opkomen voor de gezinnen 

(er waren vaak meerdere hulpverleners betrokken zoals van Bureau 

Jeugdzorg. Nog een belangrijk thema bleek het bepalen van de grenzen 

rondom uithuisplaatsing. De teamleden waren zo intensief betrokken bij de 

gezinnen, dat ze soms hun ogen sloten voor ontoelaatbaar gedrag waarin geen 

verbetering kwam. 

De teamleden vertelden regelmatig het gevoel te hebben niet verder te komen 

met hun cliënten. We analyseerden dan de kleine succesjes die ze ongemerkt 

behaald hadden. Ook hielp ik ze zoeken naar een goede oplossing die aansloot 

bij het gezin en moedigde hen aan hun verantwoordelijkheid te nemen in relatie 

tot de veiligheid van de kinderen en de overige netwerkpartners. We bespraken 



 

 

 

 

Riesje 

Paulissen 

Pag. 5 / 10 

 

dilemma’s rondom integriteit, gesignaleerde criminaliteit, grensoverschrijdend 

gedrag. Ik hielp hen hierin positie te nemen en daarin af te wegen wat 

persoonlijk en als hulpverlener acceptabel was. 

Resultaat 

Deze maandelijkse reflectie op hun handelen hielp de teamleden zich bewust te 

worden van hun handelen (en van het nalaten daarvan). Zij stelden zich 

zelfbewuster en steviger op waardoor ze deze multiprobleemhuishoudens de 

juiste coaching konden bieden en netwerkpartners aan durfden te spreken op 

hun verantwoordelijkheden.  

 

2014 Workshopleider/spreker ‘deelnemen aan sociaal teams’ 

Via het Euregionaal Congresbureau gaf ik workshops van 2 dagdelen aan 

welzijnswerkers die (willen gaan) deelnemen aan sociaal teams om hen te 

ondersteunen in deze werkvorm. Bovendien sprak ik op een congres van het 

ECB over sociaal teams en de verschillen in werkwijze bij het omgaan met 

casuïstiek. 

Door gemeenten word ik regelmatig gevraagd met hen van gedachten te 

wisselen over de verschillende vormen van sociaal teams en hoe voor hen de 

meest passende vorm te vinden. 

 

2009-2011 Krachtwijkaanpak, Projectleider ‘Achter de Voordeur’ 

(voorloper sociaal wijkteams) 

Werkgever: gemeente Eindhoven 

De opdracht 

Kwartier maken voor-  en implementeren van een te ontwikkelen project voor 

multiprobleem huishoudens in de Eindhovense krachtwijk de Bennekel met als 

doel een gezamenlijke aanpak van alle bij de wijk betrokken partijen, gericht op 

maatwerk.  

 

Mijn aanpak 

Ik coachte het door mij samengestelde team van zorg- en dienstverleners op  

benoemen wat hun deskundigheid is en wat hun taken kunnen zijn en hoe zij 

die zodanig kunnen inzetten dat het multi probleemgezin daar voordeel aan 

heeft. Netwerken met alle partijen in de stad die bij de wijk betrokken zijn, op 

uitvoerings- en managementniveau. Ook heb ik de gemeente en daarbij 

betrokken organisatie-besturen geadviseerd over breed gedeelde 

maatschappelijke problemen in de wijk, en passende oplossingen daarvoor. 

Denk hierbij aan generatiearmoede, jeugdwerkloosheid, criminaliteit, een 

nieuwe aanpak voor mensen met een combi van psychische-, sociale- en 

verslavingsproblematiek waarbij vrijwilligers de linking-pin vormen en de 

dagelijkse zorg op zich nemen. 

 

Resultaat 

Een zelfstandig functionerend team van uitvoerend werkers van alle betrokken 

partijen op wijkniveau. Multi probleemhuishoudens kregen passende 

ondersteuning vanuit een integrale aanpak. Organisaties werkten met 

frontlijnsturing en vraaggericht. De basis werd gelegd voor werken volgens het 

nieuwe welzijn waarbij buurtgenoten naast hulpvrager ook hulpbieder werden. 
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2007-2008 Ketenregisseur  huiselijk geweld  

De opdracht 

De gemeente Eindhoven wilde dat problematiek van huiselijk geweld door het 

Veiligheidshuis zou worden opgepakt. Het Veiligheidshuis vroeg mij de regie op 

dit onderwerp op te pakken en een plan van aanpak te ontwikkelen. Die moest 

breder zijn dan alleen huiselijk geweld. Ook ander relationeel geweld zoals 

meisjesbesnijdenis, eergerelateerd geweld en loverboy-problematiek moest 

aan deze aanpak verbonden zijn.  

 

Mijn aanpak 

Tijdens het project nam ik deel aan de beleidsoverleggen die werden gevoerd 

door managers/besturen van organisaties gericht op huislijk geweld. Ik heb 

samenwerking gezocht met welzijnsorganisaties en –professionals, met politie, 

het Openbaar Ministerie en gemeenten.  

Ik had daarnaast een aanjagersrolrol in het scheiden van het wekelijkse 

casusoverleg over huiselijk geweld in een strafrechtoverleg én een 

hulpverleningsoverleg. Ik zat de overleggen voor en maakte samen met de 

regiegroep afspraken over de gewenste situatie en werkwijze.  

Ook werkte ik proactief aan de regionalisering van de aanpak voor het tijdelijke 

huisverbod. Ik heb onder meer een bijeenkomst georganiseerd waarin 

burgemeester en wethouders uit de regio informatie kregen over wat het tijdelijk 

huisverbod inhield en hoe zij dachten dat de mandatering daarvan geregeld zou 

moeten worden. Na het afronden en overdragen van dit project schreef ik nog 

een aanpak voor kinderen die getuige waren van huiselijk geweld en heb ik 

medewerkers getraind hoe deze methodiek uit te voeren. 

 

Het resultaat 

Twee casussusoverleggen waarin verschillende partners betrokken waren, 

maar die wel intensief met elkaar samenwerkten. Door de scheiding in 

overleggen werd efficiënter met de tijd van de betrokkenen omgegaan en was 

er meer ruimte voor uitgebreidere bespreking van de casussen. 

Het project ‘tijdelijk huisverbod’ werd regionaal besproken en ingevuld.  

 

2005-2008 Ketenregisseur jeugdprostitutie  

De opdracht 

Er waren vermoedens van loverboy-problematiek in Eindhoven. Echter was er 

onvoldoende zicht op de daadwerkelijke feiten en ontbrak er een aanpak om 

slachtoffers te voorkomen en te helpen. Ik kreeg de opdracht om een 

ketenaanpak te ontwikkelen op het gebied van preventie, opvang en 

hulpverlening en repressie. 

 

Mijn aanpak 

Ik heb contact gezocht met politie, Openbaar Ministerie, (jeugd)hulpverlenings-

organisaties, scholen en de GGD over hun verantwoordelijkheid ten aanzien 

van loverboy-problematiek. Het doel was het realiseren van een netwerk waarin 

ketenpartners intensiever met elkaar samenwerken op dit onderwerp. Ik heb 

workshops georganiseerd van waaruit werkgroepen ontstonden. Iedere 

werkgroep nam een deel van de verantwoordelijkheid om gezamenlijk met de  

brede opdracht aan de slag te gaan. 
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Op het gebied van preventie heb ik op scholen voor basis- en voortgezet 

onderwijs lessen over loverboys en weerbaarheidstrainingen georganiseerd. 

Specifieke aandacht ging uit naar jongeren met een verstandelijke beperking. 

Ten behoeve van opvang en hulpverlening heb ik een meldpunt opgezet en 

medewerkers getraind. Daarnaast stelde ik een zorgcoördinator aan en voor 

alle ketenpartners beschreef ik het proces van ‘signaal naar melding naar 

aanpak’.   

Op Repressie heb ik onder meer samen met de politie en het Openbaar 

Ministerie afspraken gemaakt over de taakverdeling en samenwerking ten 

aanzien van slachtoffers en daders. Ik heb dit proces vervolgens gemonitord. 

Daarnaast heb ik samen met de repressiepartners een aanpak voor 

daderpreventie ontwikkeld. En met het team ‘mensenhandel’ overlegd over hun 

rol in de keten en samenwerking met ketenpartners.  

 

Resultaat  

Een sluitende stedelijke en regionale aanpak opgeleverd ten aanzien van 

loverboy-problematiek op de terreinen preventie/opvang & hulpverlening 

/repressie. Daarnaast een netwerk van ketenpartners gecreëerd die, vanuit de 

eigen taken en verantwoordelijkheden en volgens vastgestelde werkprocessen, 

intensief met elkaar samenwerken op dit onderwerp.  

Ik heb een meldpunt gerealiseerd waar inwoners en professionals met hun 

signalen en vermoedens terecht kunnen en accuraat worden geïnformeerd en 

geholpen. Daarnaast heb ik een documentatiemap opgeleverd en een 

informatiebrochure over alle betrokken ketenpartners en waarvoor zij te 

benaderen zijn. 

Op diverse scholen heb ik projecten in gang gezet gericht op het voorkomen 

van slachtoffers van loverboys.  

 

2007-2008 Ontwikkelen methodiek hulp aan kind-getuigen huiselijk 

geweld  

De opdracht 

Ontwikkel en beschrijf een sluitende aanpak voor methodisch en groepsgericht 

werken met kinderen tussen 2 en 18 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk 

geweld. Dit in opdracht van Maatschappelijk Werk DommelRegio (de 

Kempengemeenten), Lumens Groep (brede welzijnsorganisatie Eindhoven) en 

Neos (maatschappelijke opvang regio Eindhoven).  

 

Mijn aanpak 

Allereerst heb ik onderzocht welke methoden reeds ontwikkeld waren  en met 

welk resultaat zij werden aangeboden aan hun doelgroep. Vervolgens heb ik 

alle goede deelmethodieken gebundeld en een doorlopende aanpak 

beschreven die inspeelt op de beleving en leefwereld van jonge en oudere 

kinderen. De methodiek is vastgelegd in mappen met werkwijze en met 

werkbladen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Daarna heb ik het werken 

met deze methodiek getraind aan alle erbij betrokken maatschappelijk werkers.  

 

Resultaat 

Bij deze 3 organisaties die te maken hebben met kindgetuigen van huiselijk 

geweld werd op een gelijke en deskundige wijze gewerkt met de slachtoffers. 
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Kinderen uit de hele regio konden instromen omdat iedereen dezelfde 

werkwijze gebruikten waardoor wachtlijsten werden voorkomen. 

 

2004-2005 Coördinator Stichting De Noodkreet Helmond 

De opdracht 

Ik ben ruim een jaar werkzaam geweest voor Stichting de Noodkreet in de 

functie van coördinator en coach. De Noodkreet is een vrijwilligersorganisatie 

die opkomt voor de belangen van kwetsbare gezinnen, die vastlopen in de 

jeugdhulpverlening. De vrijwilligers helpen ouders onder meer bij het begrijpen 

van rapportages, gaan mee naar rechtszittingen, ondersteunen bij het 

rechtzetten van gemaakte fouten in dossiers en bij het voeren 

bezwaarprocedures.  

 

Mijn aanpak 

Als coördinator was ik verantwoordelijk voor het aannemen, aansturen en 

begeleiden (inclusief deskundigheidsbevordering) van vrijwilligers en stagiaires. 

Ik organiseerde en begeleidde de dagelijkse gang van zaken van de stichting, 

zoals de administratie, planning en dossiervorming van cliënten. Het kwam ook 

voor dat ik vrijwilligers ondersteunde of verving bij de gesprekken met cliënten 

en organisaties. 

Ook was ik verantwoordelijk voor de professionalisering van de organisatie. Ik 

wierf onder meer subsidies en investeerde in het opbouwen van een netwerk 

met gemeente, provincie en partnerorganisaties betrokken bij 

(jeugd)hulpverlening. 

 

Resultaat 

De Noodkreet groeide onder mijn leiding van 6 naar 25 vrijwilligers en 

stagiaires. We ondersteunden op jaarbasis zo’n 40 gezinnen met positieve 

resultaten, zoals het corrigeren van dossiers en het terugdraaien van onjuist 

getroffen maatregelen.  

 

2001-2002 ABCD-E Coördinator wijkontwikkeling 

De opdracht 

Ik heb gewerkt als coördinator voor het ABCD-E (Assed Based Community 

Development Eindhoven), een project in Eindhoven waarin geëxperimenteerd 

werd met wijkontwikkeling (voorloper transformatie). Het doel was om 

wijkbewoners met elkaar te verbinden en hen te mobiliseren, opdat zij samen 

zorgdragen voor een leefbare wijk. Ik kreeg de opdracht om vrijwilligers uit de 

wijk te helpen in het doolhof van wet- en regelgeving, subsidieland en 

methodieken om projecten in de wijk te realiseren. 

 

Mijn aanpak 

Ik heb een initiatiefgroep van wijkbewoners samengesteld en hen optimaal 

ondersteund. Zo heb ik de initiatiefgroep geholpen bij het houden van een 

onderzoek in de wijk (deur aan deur enquêtes). Hiermee hebben veel 

wijkbewoners elkaar ontmoet en is er in kaart gebracht wat een ieder te bieden 

heeft voor de wijk. Hetgeen leidde tot spontane initiatieven en activiteiten.  

Ik was daarnaast verantwoordelijk voor het bijwonen van vergaderingen en het 

uitwerken en begeleiden van activiteiten in de wijk. Samen met wijkbewoners 
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heb ik bijvoorbeeld het contact met de gemeente op gang gebracht om zaken 

als vergunningen, financiën en materialen te regelen. 

Samen met een aantal kartrekkers hebben we de communicatie over het 

project vormgegeven.  

 

Resultaat  

In de wijk Limbeek in Eindhoven is het project ABCD-E geslaagd. De bewoners 

zetten zich nog steeds actief in voor een leefbare wijk en er is een hechte sfeer 

ontstaan.  

Het onderzoek in de wijk heeft tot allerlei initiatieven geleid zoals een 

schilderclub, een activiteitenbijeenkomsten in het buurtcafé, bewoners die met 

het project ‘schoon-heel-veilig’ aan de slag gingen en activiteiten voor kinderen 

gekoppeld aan feestdagen gesubsidieerd door ondernemers uit de wijk.  

 

1999-2001  Consulent Home-Start bij Humanitas district Zuid 

De opdracht 

Realiseer nieuwe Home-Start projecten in Brabantse gemeenten. 

 

Mijn aanpak 

Home-Start is een vrijwilligersproject waarin  vrijwilligers opvoedondersteuning 

aanbieden aan ouders met jonge kinderen. Ik sprak gemeenten en 

interesseerde hen voor het project, regelde de samenwerking, stelde een 

begroting op en wierf financiën. Ook wierf ik de coördinatoren en gaf hen 

werkbegeleiding. 

 

Resultaat 

In Eindhoven, Helmond en Tilburg werden nieuwe Home-Start projecten 

begonnen. 

 

1986-1999 Groepsleider en jeugdhulpverlener  

in Eindhoven, Veldhoven en Boxtel 

Gewerkt als groepsleider in het Wegloophuis en in leefgroepen op de Sprankel 

en de la Salle. Zeven jaar gezinsvoogd bij de St. Jeugdhulpverlening en even 

lang hulpverlener in het JPP waar voor het eerst politie en hulpverlening gingen 

samenwerken om afglijden van jeugd te voorkomen. 

 

Vrijwilligerswerk 

2015 Buurtbemiddelaar gemeente Den Bosch 

Bemiddelen in geschillen tussen buurtbewoners met als doel een leefbare 

situatie en begrip voor elkaar te creëren.  

 

2013 t/m 2015 Lid commissie van beroep BPSW 

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk staat voor kwaliteit in 

maatschappelijk werk, sociaal agogisch werk en jeugdzorg. 

Als vrijwillig lid ervan speelde ik een intercollegiale rol in geval van klachten 

over leden  middels het Tuchtrecht. Als lid van het College van Beroep 

beoordeelde ik mede of de betrokken professional de regels uit de 

beroepscode heeft overtreden en of daar sancties aan verbonden worden. 
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2012-2014 dec Bestuurslid PWRHouse Eindhoven 

Als penningmeester en product- en methodiekontwikkelaar was ik betrokken bij 

deze jonge stichting die werkt met randgroepjongeren met als doel hen 

intrinsiek te motiveren hun leven een positieve wending te geven. Sport, met 

accenten op sociale, fysieke en mentale weerbaarheid vormen de kern van 

deze groepsgerichte aanpak. Uitgebalanceerde groepstrainingen, 

gecombineerd met individuele dagbesteding zorgen voor goede resultaten. 

 

2012 St. Conaction aanbesteding Sociaal Domein  

Conaction is een nieuwe welzijnsorganisatie die werkzaam is in de 

leefdomeinen Wonen, Zorg, Welzijn en Werk. Conaction werkt vanuit Welzijn 

Nieuwe Stijl en de inzet van Best Persons, ervaren generalisten  op de juiste 

plek. Conaction past welzijn nieuwe stijl toe door het creëren van nieuwe 

verbindingen in wijken, het opzetten van wijkallianties en door burgers een 

groter gevoel van zeggenschap en eigenaarschap te geven. 

Samen met de directie van Conaction heb ik vorm gegeven aan de inhoud van 

deze Stichting met als einddoel te offreren op aanbestedingen in het sociale 

domein (jeugd, onderwijs, collectief welzijnswerk, gezondheid en 

maatschappelijke opvang) van de gemeente Eindhoven.  

 

Competenties 

* Kennis van en inzicht in het werkveld van jeugdzorg, jeugd en gezin en 

sociale ontwikkelingen in wijkopbouw.  

* Gedreven manager, ervaren met opdrachten op strategisch-tactisch niveau 

waarbij ook verbinding met de uitvoering wordt gelegd.  

* Inzicht en gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijk-politieke verhoudingen, 

opgedaan in diverse posities en projecten. 

* Ervaren met- en stevig in het begeleiden van processen naar intensivering en 

vernieuwing van samenwerking tussen verschillende partijen, met oog voor de 

verschillende belangen. 

* Alert op nieuwe ontwikkelingen in het welzijnswerk en altijd zoekend naar 

mogelijkheden om deze in te zetten waardoor kwaliteit wordt verbeterd. 

 

Opleiding 

Sociale Academie, richting maatschappelijk werk (nu MWD) 1986. 

Diverse cursussen en trainingen op het gebied van welzijn en hulpverlening, 

waaronder mediation. 


