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Werkervaring
2019 - heden

Calamiteitenonderzoeker bij Triaspect.

2016 - heden

Coach bij Intercoach

2019 - heden

Lid van de Ouderenraad
De ouderenraad is een landelijke raad die de minister van VWS gevraagd en
ongevraagd adviseert over ouderenbeleid vanuit de doelgroep zelf.

2010 – heden

Eigenaar Phiconsultancy

2008- september 2019 Coördinerend Specialistisch Senior Inspecteur en interne coach
Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ)
Van 2008 tot oktober 2013 verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van projecten op het gebied van
sociaal economische en etnische gezondheidsverschillen en netwerkzorg voor kwetsbare ouderen.
Van oktober 2013 tot 1 september 2019: verantwoordelijk voor het behandelen van meldingen van de
afdeling verpleging en verzorging en medisch adviseur voor deze afdeling. Vanaf midden 2015 deeltijd
interne coach gericht op het ontwikkelen van de kwaliteiten van professionals binnen de inspectie.
Resultaten/prestaties: opbouwen van netwerk met voor de inspectie relevante partijen op gebied van sociaal
economische- en etnische gezondheidsverschillen, kwetsbare ouderen en health literacy.
Bijdrage aan verschillende rapporten, zoals Ongelijkheid in gezondheidszorg, Is gezondheidszorg van
belang (2009), Sociaaleconomische en etnische verschillen in gezondheidszorguitkomsten op het terrein
van hart- en vaatziekten in Nederland(2010), Referentiekader sociaal economische gezondheidsverschillen
(2010), Netwerkzorg dementie (2012) en Integrale aanpak leefstijlondersteuning in achterstandswijken
(2013).

2006-2008

Hoofd Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven

Verantwoordelijk voor de inbedding van het nieuwe CVB binnen het RIVM. Opzetten nieuwe afdeling.
Aansturen 15 medewerkers (Programmamanagers, specialisten en secretariaatsmedewerkers).
Budgetverantwoordelijk bevolkingsonderzoekprogramma’s (155 miljoen). Verantwoordelijk voor landelijke
digitalisering borstkankerprogramma en versterking van infrastructuur kankerscreenings.
Resultaten/prestaties: formuleren strategisch meerjarenplan 2007-2011, opbouwen van relaties met externe
partijen ten behoeve van de goede uitvoering van diverse programma’s, het uitbreiden van het hielprik
onderzoek en het landelijk invoeren van de screening op het Downsyndroom.
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2000-2006

Zorg/Regiomanager Groningen, Drenthe en Friesland (waarnemend
directeur uitvoering)
Stichting Medische Opvang Asielzoekers (MOA) Noord-Nederland

Integraal verantwoordelijk voor de preventieve, openbare gezondheidszorg aan asielzoekers in de regio.
Aansturen van 6 clustermanagers en indirect 250 medewerkers (artsen, verpleegkundigen en administratief
medewerkers).
Resultaten/prestaties: opbouwen nieuwe regionale MOA-organisatie: ontwerpen en invoeren
besturingsfilosofie en inrichten van primaire werkprocessen. Landelijk eindverantwoordelijk voor initiëren,
implementeren en evalueren van de zorginhoudelijke ontwikkelingen binnen de (landelijke) MOA en
vormgeven van de relaties met ketenpartners in de curatieve zorg. Vanaf 2004 (mede) verantwoordelijk voor
de afbouw van de organisatie i.v.m. de professionele integratie met de GGD.

1992-2000

Hoofd Openbare Gezondheidszorg en Plaatsvervangend Directeur
GGD Groningen

Integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorg in de stad Groningen. Lid
operationeel team crisismanagement provincie Groningen. Aansturen 30 medewerkers (artsen,
verpleegkundigen, wijkgezondheidswerkers, doktersassistentes en secretariaatsmedewerkers).
Resultaten/prestaties: reorganisatie doorgevoerd (twee teams samengevoegd), toekomstvisie ontwikkeld
waarbij de (openbare) gezondheidszorg breder wordt verankerd binnen het gemeentelijk beleid.
Dienstenportfolio ontwikkeld. Initiëren project ‘zorg voor verwaarloosden’ (inclusief financiering voor 3 jaar),
bijdrage aan Brede School ontwikkeling vanuit het aspect gezondheid, initiëren van lokaal (jeugd)gezondheidsbeleid op wijkniveau en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

1990-1992

Bedrijfsarts/Arts Algemene Gezondheidszorg
Basisgezondheidsdienst West-Noord Groningen

Uitvoeren van Arbozorg en -taken op het gebied van infectieziektebestrijding, Sociaal Medische Advisering
en het geven van adviezen op gebied van milieu en gezondheid.

1978-1990

Arts Jeugdgezondheidszorg
Thuiszorg Rotterdam en GGD Rotterdam

Uitvoeren van preventieve jeugdgezondheidszorgtaken 0- 19 jaar.
Resultaten/prestaties: nieuwe aanpak/methodiek ontwikkeld gericht op jeugdigen en ouders in een
multiculturele, Rotterdamse wijk.
Deze functie gecombineerd met het publiceren van een boek (Begeleiding van Borstvoeding), het schrijven van columns,
bestuurlijke activiteiten en het opvoeden van 5 kinderen.

1975-1978

Werkzaam als student-assistent medische microbiologie, docent aan de School voor
Verpleegkundigen in Rotterdam en arts-assistent psychiatrie.

Opleidingen
2015
2014
2008-2010
1992
1977
1975
1970
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Leergang tot coach als tweede beroep bij Intercoach, Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfsvoering Rijk.
Leertraject Inspecties Veranderen, georganiseerd door Bureau Inspectieraad
Practioner, Master en Coach NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) opleiding bij
Institute of Social Engineering (ISE) in Nunspeet
Postacademische opleiding Sociale Geneeskunde
Artsexamen, Universiteit van Amsterdam
Doctoraal Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
Gymnasium B, Coevorden

Cursussen en trainingen Management
Werkleergang kennis en beleid bij de VWS academie (2007), Master class leiderschap voor directeuren in
de Zorg (2005), Financiële bedrijfsvoering in de zorg (2000 en 2004), Post doctorale leergang Res Publica
(leiderschap en strategie in de publieke sector aan Rijksuniversiteit Groningen 2001/2002),
Kwaliteitsmanagement INK (2000), Projectmanagement (1999).
Overige cursussen en trainingen
Managementtraining in kader crisismanagement bij de GGD (GHOR), competentiemanagement, beleid
maken en beleid schrijven, communicatiestijlen in de politiek/bestuurlijke context, bestuurlijke vaardigheden
(KNMG), ICT in de gezondheidszorg.

Publicaties
Op het gebied van borstvoeding, bevolkingsonderzoek borstkanker, protocollering en jeugdgezondheidszorg
(overzicht is op verzoek beschikbaar).

Nevenactiviteiten
Participatie in (hoofd)besturen, zowel voor de beroepsgroep, als ook maatschappelijke instellingen.
Organiseren studiebijeenkomsten op verschillende onderwerpen, verzorgen van columns in tijdschriften
voor ouders, het leveren van bijdragen aan de opleiding coassistenten en nascholing beroepsgroep.

Vrije Tijd
Reizen, lange afstand wandelen, lezen, fietsen, zwemmen, koken, tuinieren, schilderen en beeldhouwen.
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