
CV	  WYPKE	  ZUIDWEG	  	  
	  
	  
Mijn	  achtergrond	  
	  
Mijn	  eerste	  stappen	  in	  de	  gezondheidszorg	  zette	  ik	  als	  fysiotherapeut.	  Vooral	  waarnemingen	  in	  particu-‐
liere	  praktijken	  en	  het	  ziekenhuis.	  Al	  snel	  daarna	  studeerde	  ik	  af	  als	  inspanningsfysioloog	  op	  de	  VU	  aan	  
de	  faculteit	  bewegingswetenschappen.	  
	  
Later	  specialiseerde	  ik	  me	  op	  gebied	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  zorg	  vanuit	  het	  perspectief	  van	  de	  pati-‐
ent/klant.	  Ik	  werkte	  als	  onderzoeker	  bij	  het	  Nederlands	  Paramedisch	  Instituut,	  als	  projectmedewerker	  
kwaliteit	  bij	  het	  Provinciaal	  Patiënten/Consumenten	  Platform	  Utrecht,	  was	  ruim	  6	  jaar	  lid	  van	  het	  College	  
van	  Deskundigen	  van	  de	  Stichting	  HKZ	  en	  begeleidde	  ik	  de	  vijf	  Bossche	  Gezondheidscentra	  bij	  de	  imple-‐
mentatie	  van	  chronische	  zorgprogramma's.	  
	  
Kennis	  van	  organisatie	  en	  management	  bouwde	  ik	  op	  als	  hoofd	  Beleid	  en	  Advies	  en	  later	  als	  plaatsver-‐
vangend	  directeur	  bij	  CliëntenBelang	  Utrecht.	  Nog	  later	  als	  algemeen	  manager	  van	  diverse	  gezondheids-‐
centra	  o.a.	  in	  's-‐Hertogenbosch	  en	  in	  Achterveld.	  
	  
Eind	  2008	  startte	  ik	  met	  mijn	  eigen	  bureau	  WZ|Projecten	  in	  de	  Zorg.	  WZ|Projecten	  in	  de	  Zorg	  ging	  me-‐
dio	  2014	  op	  in	  Gezonde	  Focus,	  het	  advies-‐	  en	  projectbureau	  dat	  ik	  samen	  met	  vennoot	  en	  partner	  Marc	  
Roosenboom	  oprichtte.	  
	  
De	  opgebouwde	  kennis	  in	  het	  werken	  vanuit	  verschillende	  perspectieven	  blijkt	  uniek	  en	  enorm	  waarde-‐
vol.	  Vooral	  in	  de	  ondersteuning	  van	  zorgprofessionals	  die	  meer	  en	  meer	  klantgericht	  gaan	  denken	  en	  
willen	  werken!	  
	  
Werkervaring	  
	  
2014	  
Eigenaar/vennoot	  Gezonde	  Focus.	  
	  
2008-‐2014	  
Eigenaar	  WZ|Projecten	  in	  de	  Zorg.	  
	  
2007-‐2008	  
Coördinator	  Gezondheidscentrum	  Maaspoort	  in	  ’s-‐Hertogenbosch.	  
Projectleider	  Implementatie	  Zorgprogramma's	  bij	  de	  Samenwerkende	  Gezondheidscentra	  Bossche	  regio	  
(SGB).	  
	  
2001-‐2007	  
Lid	  van	  het	  Centraal	  College	  van	  Deskundigen	  in	  de	  Zorg	  en	  Welzijnssector	  van	  Stichting	  HKZ.	  
	  
1999-‐2007	  
Hoofd	  Beleid	  en	  Advies	  en	  plaatsvervangend	  directeur	  bij	  CliëntenBelang	  Utrecht.	  Daarvoor	  Beleidscoör-‐
dinator	  kwaliteit	  en	  curatieve	  zorg.	  
	  
1995-‐2000	  
Coördinator	  educatie	  bij	  het	  Historisch	  Openluchtmuseum	  Eindhoven.	  	  



	  

	  
1995-‐1999	  
Onderzoeker	  bij	  het	  Nederlands	  Paramedisch	  Instituut.	  
	  
1992-‐1995	  
Waarnemend	  fysiotherapeut	  in	  ziekenhuis	  en	  particuliere	  praktijk.	  	  
	  
Opleiding	  
	  
1992–1995	   	  
Bewegingswetenschappen	  (studierichting	  inspanningsfysiologie)	  aan	  de	  faculteit	  
bewegingswetenschappen	  van	  de	  Vrije	  Universiteit	  in	  Amsterdam.	  
	  
1992–1995	   	  
Tijdens	  mijn	  studie	  één	  dag	  per	  week	  als	  fysiotherapeut	  werkzaam	  in	  een	  fysio-‐sportcentrum	  in	  Vleuten.	  
	  
1992	   	  
Waarnemingen	  als	  fysiotherapeut	  in	  particuliere	  praktijk	  en	  ziekenhuis.	  
	  
1987–1992	   	  
Academie	  voor	  Fysiotherapie	  'Thim	  van	  der	  Laan'	  in	  Utrecht.	  
	  
1981–1987	   	   	  
Gymnasium	  'St.	  Willibrord'	  in	  Deurne.	  
	  
Aanvullende	  opleiding	  
	  

• Executive	  Masterclass	  Eerstelijns	  Bestuurders	  bij	  Tranzo	  (Universiteit	  van	  Tilburg),	  1	  jaar.	  
• Grensverleggend	  management	  van	  ketenzorg	  (leertraject	  CBO,	  Stichting	  Ketennetwerk	  en	  Stich-‐

ting	  Rhijnhuysen),	  6	  dagen.	  
• Marktwerking	  en	  patiënteninvloed	  en	  intervisietraject	  (Plexus	  Interim),	  9	  dagen.	  
• De	  nieuwe	  zorgverzekeringswet,	  3	  dagen.	  
• Studiereis	  naar	  Boston,	  IHI	  met	  Congres	  “Improving	  Patient	  Care”,	  10	  dagen.	  
• Meten	  en	  sturen	  van	  prestaties	  in	  de	  zorg	  (masterclass),	  6	  dagen.	  
• Management	  voor	  non-‐profit	  organisaties	  (ISBW),	  1	  jaar.	  
• Fondsenwerving	  en	  sponsoring	  (Pass	  Partout),	  2	  dagen.	  
• Systematische	  reviews	  (EMGO-‐instituut),	  4	  dagen.	  
• Bedrijfsplan	  maken	  voor	  de	  non-‐profit	  sector	  (Twijnstra	  Gudde),	  1	  dag.	  
• PR	  voor	  middelgrote	  musea	  (Nederlands	  Pers	  Instituut	  en	  Nederlandse	  Museum	  Vereniging),	  elk	  

3	  dagen.	  
	  
Onbetaalde	  werkervaring	  
	  

• Vanaf	  januari	  2014	  bestuurslid	  van	  Stichting	  de	  Graanschuur,	  gericht	  op	  mensen	  met	  een	  ver-‐
standelijke	  of	  meervoudige	  beperking:	  www.graanschuur.org	  

• Vanaf	  2008	  lid	  van	  de	  Medezeggenschapsraad	  van	  de	  Delteykschool	  in	  Werkhoven.	  Sinds	  2012	  
voorzitter.	  	  

• Van	  2002-‐2007	  jaar	  bestuurslid	  van	  de	  peuterspeelzaal	  in	  Werkhoven	  en	  van	  de	  Stichting	  Kinder-‐
speelzalen	  Gemeente	  Bunnik.	  	  



	  

• Bestuurslid	  van	  de	  Nederlandse	  Vereniging	  voor	  Bewegingswetenschappen	  (NVB)	  
• Kaderlid	  en	  projectmedewerker	  van	  de	  Nederlandse	  vereniging	  voor	  Sportfysiotherapie	  (NVFS).	  

	  


