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OVER MIJ
Als leidinggevende met een verpleegkundige achtergrond heb ik ervaring met het aansturen van diverse
zorgeenheden in zorgcentra en het oplossen van cliënten-vraagstukken alsmede het aangaan van
uitdagingen in de organisatie van zorg.





Kwaliteit van leven staat centraal
Creativiteit en Out of the box denken is voor mij vanzelfsprekend
Veel ervaring in projectmatig werken
Samen tot de beste oplossing komen voor en met de cliënt en de organisatie

Kernwoorden: Uniciteit, samenwerken, resultaat, belevingsgerichte zorg, enthousiasmeren, motiveren
coachen en verbinden

WERKERVARING
LEIDINGEVENDE VERPLEEGAFDELING PG (Land van Horne – Budel) ( 2013 – heden)
 integrale verantwoordelijkheid van twee afdelingen
 Ontwikkeling van medisch- naar belevingsgerichte zorg
 Forse daling ziekteverzuim van 14% naar 2%
 Daling onrust en agressiemeldingen
 Innovatie zorgtechnologie en beweging
 Bijscholing en lezingen verzorgen
 Succesvol coachen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
 Ziekteverzuimbegeleiding team thuiszorg
 Participatie onderzoek ‘Innovate Dementia’ met TU te Eindhoven
VERPLEEGKUNDIGE ( Mediq – Utrecht) (2009-heden)
 Oproepkracht verpleegkundige in thuisservice team ten behoeve van behoud BIG registratie
AFDELINGSMANAGER (Pantein – Sint Anthonis) (2010 – 2013)
 Integrale verantwoordelijkheid zorgafdelingen
 Aansturen medewerkers huishouding gehele locatie
 Belevingsgerichte afdelingen opgezet qua leef en werkomgeving
 Lid Stichtingsbrede Planetree regiegroep en voorzitter locatiegerichte werkgroep
 Kartrekker Planetree award ( genomineerd) en Planetreelabel)
PROJECTMANAGER/PLV. LOCATIE- EN ZORGMANAGER (Tradinova Eindhoven) (2001 – 2010)
 Leiden van zorgprojecten, vervanging van de locatiemanager
 Aansturen van verpleeghuisafdelingen met 66 bewoners
 Opzetten afdeling bewoners met psycho geriatrische zorgvraag
 Verbouwingsstuurgroep zorgcentrum en projectleider verhuizing
 Plaatsing en indicatiebegeleiding van cliënten
 Lid Regionale commissie Zorgprogramma Psychogeriatrie. Totstandkoming van functie
zorgtrajectbegeleider zowel regionaal als landelijk
 Sturende rol in Bronzen en Gouden Keurmerk

CLUSTERHOOFD ( De Weerde Eindhoven) (1991-2001)
 Aansturen van een viertal afdelingen met in totaal 60 bewoners

Training “klantgericht handelen” gegeven aan medewerkers
 Ontwikkeling, beleid en uitvoering van een nieuwe afdeling voor somatische cliënten met
gedragsproblemen
 Opzetten thuisbeademing in het verpleeghuis
 Winnaar Positieve Instellingsprijs
GROEPSHOOFD BIJ VERSTANDELIJKE BEPERKTE CLIENTEN ( Eckartdal Eindhoven) (1989-1991)
 Leiding geven aan een afdeling van 23 bewoners met een meervoudige handicap
 Bewerkstelligen vakantiemogelijkheden
VERPLEEGKUNDIG AFDELINGSHOOFD ( Kempenhaeghe Heeze) (1982- 1989)
 Leiding geven aan een afdeling van 21 bewoners met een meervoudige handicap (o.a. epilepsie)
 Participatie werkgroep verpleegkundig dossier

OPLEIDINGEN
2008
2007
1988
1986
1979
1976
1974
1971

–
–
–
–
–
–
–
–

2009
2008
1990
1987
1982
1978
1976
1974

Projectmanagement 2
Projectmanagement 1
Hogere Kader en Stafopleiding
Managementopleiding
Verpleegkundige
Ziekenverzorging
Detailhandelschool
Grafische school

CURSUSSEN
2015
2011 – heden
2011
2006 – 2008
2006 – heden
1999

Omgaan met agressie bij dementie
Intervisiegroep
Bijscholing intraveneus prikken
Beheerder brandmeldinstallatie – BHV Ploegleiding
BHV
Trainerscursus Klantgericht handelen voor verzorgenden

VRIJE TIJD






Vrijwilliger Vereniging Ouders Overleden Kind
Mantelzorg Moeder
Vrijwilliger Zorghotelleider Lourdes – Voorzitter Commissie Zorg
Wandelen met de hond
Motorrijden met vrienden

ARTIKELEN OP INTERNET OVER MIJ EN MIJN WERK






Boek geschreven “Met de hand op t hart” verhalenboek over de zorg, genomineerd Niek de
Jongprijs door zorgverzekeraars Nederland
Artikel “Paard in de gang, Piet uit bed” Eindhovens dagblad
Winnaar beste zorgidee van Nederland Belevingskussen i.s.m. TU Eindhoven
You tube: belevingsgerichte zorg in de regio, Qwiek up, Katholiek Nederland Mariakapel

