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PROFIEL
Algemeen: Man, 44 jaar, commercieel, empathisch, direct, georganiseerd, visionair en zeer
contactvaardig. In staat om mensen juist in te schatten. Er bestaan geen problemen, slechts
casussen waaraan nog een gewenst toekomstbeeld gekoppeld moet worden. Humor en
authenticiteit zijn drijvende krachten. Verbinding, respect en balans staan centraal.
M.b.t. management: De combinatie van pedagogische kennis en senior leidinggevende
werkervaring opgedaan binnen de kinderopvang (BSO& KDV), het onderwijs en welzijn
(voorscholen) maken mij een breed inzetbare leidinggevende. Een echte spin-in-het-web.
Iemand die snel de grote lijnen doorziet. Een echte visionair, die graag samen met zijn team
werkt aan de best mogelijke kinderopvang. Altijd gericht op besluitvorming met een kritisch
oog voor kwaliteit.

WERKERVARING
2018 – 2019

Directeur Speel-Inn / Ad-Interim-Kinderopvang. Interim.
- Directeur van deze unieke organisatie in regio Hoofddorp.
- Aansturen van MT ( managers en medewerkers hoofdkantoor ).
- Invoeren wet IKK en AVG.
- Creëren van een veelomvattende missie, visie en kernwaarden samen met
het MT, de oudercommissies en de teams van pedagogisch medewerkers.
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2017 – 2018

Directeur ZON! Kinderopvang / Ad-Interim-Kinderopvang. Interim.
- Directeur van deze visierijke groene kinderopvang in regio Delft.
- Aansturen van MT ( 10 managers en medewerkers hoofdkantoor ).
- Invoeren wet IKK en AVG.

2017 – 2017

Unit manager 2Samen / Ad-Interim-Kinderopvang. Interim.
- Verantwoordelijk voor de operationele aansturing van deze unit.
- Aansturen van team van 25 medewerkers.
- Lid MT.

2015 – 2017

Algemeen manager SKW.
- Verantwoordelijk voor het product BSO en TSO.
- Leiding geven aan locatie management.
- Verder ontwikkelen pedagogisch beleid, handboek e.d.

2015 – 2015

Manager Kinderopvang Ludens parttime. Interim.
- Verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het
pedagogisch, financieel, kwaliteits en personeelsbeleid.
- Leiding geven aan meerdere locaties.

2014 – 2015

Post HBO wandelcoaching. Afgerond.
Oprichten ‘ad-interim-kinderopvang’.
Vrijwilliger Stichting De Broekriem.
Lid ondernemingsvereniging Vinkeveen; afdeling dorpsvisie.

2013 – 2014

Wijkmanager bij Impuls. Ziektevervanging.
-

2012 – 2013

Regiomanager bij IJsterk. Na 18 maanden boventallig door reorganisatie
-
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Aansturen 10 locaties VVE, BSO.
Integraal werken; wijkgericht werken.
Oprichten Integraal Kindcentrum.
Opzetten nieuwe VVE locaties en voorscholen.
Ontwikkelen masterplan voor alle BSO’s Impuls.

Verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het
pedagogisch, financieel, kwaliteits en personeelsbeleid van 10 locaties.
Lid van MT.
Budget verantwoordelijk voor een omzet van 5,5 miljoen euro.
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-

2010 – 2012

Flexmanager bij toenmalig SKON.
-

2009 – 2010

-

Searchen van kandidaten.
Aanvragen binnen halen van bedrijven.
Assessments afnemen bij kandidaten.
Houden van STAR-gesprekken met kandidaten.
Profielen van bedrijven en kandidaten opstellen.
Kandidaten en aanvragen van bedrijven matchen.
Opstellen van contracten en zorg dragen voor naleving CAO.
Begeleiden en coachen van gedetacheerden.
Verkennen, in kaart brengen en bewerken van mijn arbeidsmarkt.
Opstellen en uitvoeren van wervingsplannen.
Eindverantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden en contractuele zaken.

Leerkracht basisonderwijs en locatieverantwoordelijke. ]
-
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Samen met een account manager het Outplacementtraject bij
Ratiopharm BV verzorgd ( betrof 95 werknemers ).
Intakegesprek voeren.
Kandidaat begeleiden in het proces van rouwverwerking.
Opstellen van een plan van aanpak.
Afnemen van assessments en opstellen van een zoekprofiel.
Sollicitatietrainingen geven.
Jobhunten.
Kandidaat begeleiden in sollicitatieprocedures.
Contact onderhouden met opdrachtgevers ( UWV, bedrijven en
gemeenten ).

Consultant management recruitment Randstad.
-

1996 - 2008

Verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het
pedagogisch, financieel, kwaliteits en personeelsbeleid.
Leiding geven aan meerdere locaties ( 40> fte ).
Actief lid werkgroepen facilitair, normering en ontwikkelcyclus.

Jobcoach Nextjob Outplacement.
-

2008 – 2009

Integreren afdelingen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen en afdeling welzijn ( speeltuinen, school en educatie,
buurtwerk ) binnen mijn rayon; wijkgericht werken.
Actief lid werkgroepen ICT en stuurgroep ICT hervorming.
Opzetten integraal kindcentrum.
Fuseren van 4 BSO’s en twee kdv’s.
Aansturen van 10 locaties ( + 100 fte. ).
Reorganiseren van mijn regio; verhogen productiviteit.

Les geven binnen het primair onderwijs.
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-

Later in de rol van locatiemanager ook MT lid en verantwoordelijk voor
dependance van de betreffende basisschool.

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES.
1992
1987

IPABO
HAVO

diploma 1996.
diploma 1992.

2015
2014
2013
2012
2012
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2008
2007
2004
2004
2002

Post HBO coaching
Cursus financieel management.
Interne opleiding; HPO.
Aandachtsfunctionaris.
Bedrijfsschool; praktijkopleider locatie manager.
Situationeel leiding geven.
Verzuim management.
Psychisch verzuim.
Time management.
Acquisitie klanten werven, SWOT en communicatieplan.
Gezond werken.
(Kinder ) EHBO.
Verandermanagement.
MEURS trainingen assessments.
Introductieprogramma Randstad met afsluiting SEU-examen.
Persoonlijke Effectiviteit.
Bedrijfshulpverlening, intervisie en pedagogisch klimaat.
Bouwen, programmeren en installeren computers.
Bouwcoördinator, middenmanagement.

SPORT/ AFFINITEIT.
Sport: fitness, hardlopen, zwemmen.
Affiniteit: gezonde voeding, koken, lezen, ICT, buiten activiteiten.
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