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Mijn	  achtergrond	  
	  
Na	  mijn	  professionele	  opleiding	  als	  chemicus	  (HBO	  en	  WO)	  ben	  ik	  gaan	  werken	  bij	  de	  beroepsvereniging	  
voor	  chemici	  en	  chemisch	  ingenieurs	  (KNCV).	  Het	  vak	  zelf	  	  heb	  ik	  nooit	  uitgeoefend.	  De	  belangenbeharti-‐
ging	  voor	  de	  beroepsgroep	  en	  de	  chemische	  sector	  trok	  mij	  meer	  dan	  het	  vak	  zelf.	  	  
	  
Bij	  de	  KNCV	  heb	  ik	  de	  beïnvloeding	  van	  beleids-‐	  en	  besluitvormingsprocessen,	  het	  intern	  verenigingswerk	  
en	  de	  wisselwerking	  tussen	  de	  domeinen	  onderzoek,	  beleid	  en	  praktijk	  geleerd.	  Na	  tien	  jaar	  besloot	  ik	  
mijn	  vaardigheden	  en	  kennis	  verder	  inzetten	  voor	  de	  gezondheidszorg.	  In	  2003	  ben	  ik	  gaan	  werken	  bij	  de	  
afdeling	  Beleid	  en	  Advisering	  van	  de	  artsenfederatie	  KNMG,	  als	  Coördinator	  Regionalisering.	  
	  
Bij	  de	  KNMG	  was	  ik	  verantwoordelijk	  voor	  de	  vertaalslag	  van	  landelijk	  opgebouwde	  kennis	  naar	  de	  re-‐
gio’s,	  naar	  de	  praktijk.	  Met	  de	  komst	  van	  de	  Regionale	  Ondersteuningsstructuren	  (ROS’en)	  voor	  de	  eer-‐
ste	  lijn	  ben	  ik	  in	  2006	  overgestapt	  naar	  de	  Landelijke	  Vereniging	  Georganiseerde	  eerste	  lijn	  (LVG).	  In	  di-‐
verse	  functies	  gewerkt	  aan	  de	  versterking	  van	  de	  eerste	  lijn	  en	  multidisciplinaire	  samenwerking.	  In	  de-‐
zelfde	  tijd	  heb	  ik	  de	  komst	  van	  de	  zorgstandaarden	  ketenzorg	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  zorggroepen	  on-‐
dersteund.	  Bij	  de	  LVG	  had	  ik	  een	  sterke	  focus	  op	  zorgvernieuwingstrajecten	  en	  innovatie.	  In	  de	  periode	  
2012-‐13	  werd	  de	  samenwerking	  met	  de	  VHN	  (huisartsenposten)	  en	  de	  LOK	  (zorggroepen)	  steeds	  verder	  
ingevuld	  met	  uiteindelijk	  een	  fusie	  als	  gevolg.	  Per	  1	  januari	  2014	  is	  de	  brancheorganisatie	  InEen	  ont-‐
staan.	  	  
	  
Nadat	  de	  fusie	  een	  feit	  was	  had	  ik	  de	  behoefte	  om	  meer	  mijn	  eigen	  pad	  te	  kiezen.	  Dat	  is	  een	  feit	  gewor-‐
den.	  In	  juni	  2014	  heb	  ik	  de	  stap	  gezet	  naar	  zelfstandigheid	  en	  eigen	  regie	  en	  ben	  gestart	  met	  Gezonde	  
Focus.	  Het	  advies-‐	  en	  projectbureau	  dat	  ik	  samen	  met	  vennoot	  en	  partner	  Wypke	  Zuidweg	  oprichtte.	  
Direct	  na	  de	  start	  ben	  ik	  door	  het	  Ministerie	  van	  VWS	  gevraagd	  om	  actief	  te	  worden	  binnen	  het	  Natio-‐
naal	  Programma	  Preventie	  ‘Alles	  is	  Gezondheid’	  voor	  de	  periode	  2014-‐2016.	  
	  
Werkervaring	  
	  
2014	  -‐	  heden	  	  
Eigenaar/vennoot	  Gezonde	  Focus.	  
	  
2014	  -‐	  heden	  
Lid	  van	  het	  programmabureau,	  voor	  het	  domein	  Zorg,	  van	  het	  Nationaal	  Programma	  Preventie	  ’Alles	  is	  
Gezondheid’	  te	  Amersfoort	  (www.allesisgezondheid.nl,	  looptijd	  2014-‐2016)	  
	  	  
2014	  -‐	  heden	  
Coördinator	  landelijke	  werkgroep	  ‘Preventie	  in	  de	  Wijk’	  van	  de	  Agenda	  voor	  de	  Zorg,	  een	  brede	  coalitie	  
van	  14	  zorgpartijen.	  De	  agenda	  voor	  de	  zorg	  bevat	  op	  negen	  thema’s	  voorstellen.	  	  
	  
2014	  
Programmamanager	  bij	  de	  brancheorganisatie	  InEen	  voor	  de	  thema’s:	  	  

• Onderzoek	  en	  Innovatie	  
• Transparantie,	  datamanagement	  en	  benchmarks	  
• Regionalisering	  (transities,	  preventie,	  wijkverpleging,	  sociaal	  domein)	  

	  



	  

2006-‐2013	  
Directeur	  (2013),	  Plaatsvervangend	  Directeur	  (2010-‐2012),	  Hoofd	  Afdeling	  Ondersteuningsorganisaties	  
(2006-‐2009)	  bij	  de	  brancheorganisatie	  Landelijke	  Vereniging	  Georganiseerde	  eerste	  lijn	  (LVG).	  	  
Per	  1	  januari	  2014	  is	  LVG	  gefuseerd	  tot	  de	  brancheorganisatie	  InEen.	  
	  
2003-‐2006	  
Coördinator	  Regionalisering	  bij	  de	  afdeling	  Beleid	  en	  Advisering	  van	  de	  Artsenfederatie	  KNMG	  te	  
Utrecht.	  
	  
1993-‐2003	  
Plaatsvervangend	  Directeur	  en	  Adjunct	  Secretaris	  (2000-‐2003),	  senior	  beleidsmedewerker	  (1997-‐2000),	  
junior	  beleidsmedewerker	  (1993-‐1997)	  bij	  de	  Koninklijke	  Nederlandse	  Chemische	  Vereniging	  (KNCV),	  de	  
beroepsvereniging	  van	  chemici	  en	  chemisch	  ingenieurs	  in	  Nederland.	  
	  
Opleiding	  
	  
1989–1993	   	  
Scheikunde	  aan	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  
	  
1998-‐1989	   	  
Jaar	  militaire	  dienst,	  chauffeur.	  
	  
1984–1988	   	  
Algemene	  Chemie	  aan	  de	  Hogeschool	  Utrecht.	  
	  
1979–1984	   	   	  
HAVO	  St.	  Gregorius	  College	  in	  Utrecht.	  
	  
Aanvullende	  opleiding	  
	  

• NSPOH,	  Basiscursus	  Openbare	  Gezondheidszorg	  
• Universiteit	  Utrecht,	  Module	  Bestuur	  &	  Organisatie	  (4	  maanden).	  
• SIOO,	  driedaagse	  Cursus	  Group	  Model	  Building	  (systemisch	  werken)	  
• Vaardigheidstrainingen:	  Projectmanagement,	  Timemanagement	  en	  Leidinggeven.	  

	  
	  	  


