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Opleiding
sept. 2008 aug. 2009

Radboud Universiteit Nijmegen, Sociologie, masteropleiding
Afstudeeronderzoek: ‘Buren, burgers en buitenlui, een onderzoek naar de
invloed van de woonomgeving op burgerschapsstijlen in Deventer’.

sept. 2006
- juni 2008

Radboud Universiteit Nijmegen
Sociologie, bacheloropleiding, diploma cum laude

1994 - 1996

Hogeschool Windesheim, Zwolle
VO - OSD, voortgezette opleiding agogische beroepen, richting
opleidingskunde, supervisiekunde en deskundigheidsbevordering

1984 - 1988

Rijksacademie Nieuw Rollecate te Deventer
THW, (HBO-opleiding voor Toegepaste Huishoudwetenschappen)
Voorlichting en Dienstverlening, profiel Volkshuisvesting en
Stadsvernieuwing. Stages: NCA te Utrecht; gezondheidsvoorlichting,
Gemeente Utrecht, Wijkbureau Stadsvernieuwing, als voorlichtings- en
inspraakmedewerker.

1978 - 1984

Gemeentelijke Scholengemeenschap te Emmen
VWO; examenvakken: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, scheikunde,
biologie en economie

Werk
Nov 2009 – heden Universiteit Twente, Faculteit Management en Bestuur, vakgroep
politicologie, methoden en technieken
Junior onderzoeker
- onderzoek voor het project ‘Burgers maken hun buurt’.
sept. 2009 nov. 2009

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit managementwetenschappen
Docent
- begeleiding van werkgroepen Onderzoeks- en
Interventiemethodologie
2008

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Sociale Wetenschappen,
Afdeling Sociologie
Student-assistent
- dataverzameling voor promotie-onderzoek over ontwikkelingen in
de reproductieve gezondheidszorg

- verwerking van cursus-evaluaties
2001 - 2006

Stichting Welzijn Ouderen Almelo
Projectleider
- leiding van vier projecten: Zorgbemiddeling Allochtone Ouderen,
Steunpunt Mantelzorg, Senioren Adviesteam
- financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor deze projecten
- werven, selecteren en begeleiden vrijwilligers
- leiding geven aan 2 beroepskrachten en ca. 25 vrijwilligers
- externe netwerkcontacten onderhouden

2000 - 2001

St. VRIJ; VluchtelingenWerk Rijn-IJssel (ziektevervanging)
Coördinator afdeling Centrale Opvang Arnhem
- coördinatie VluchtelingenWerk in 4 asielzoekerscentra in Arnhem
- leiding geven aan 5 beroepskrachten en 15 vrijwilligers en
stagiaires, tevens uitvoerende taken (balie en juridisch spreekuur)
- onderhouden contacten met COA, Medische opvang en andere
organisaties in en buiten de AZC’s

1999 – 2000

Nederlandse Woonbond
Consulent
- consultatie en advies aan huurdersorganisaties in Gelderland en
Overijssel over volkshuisvestelijke onderwerpen en organisatieopbouw
- regionaal netwerk opbouwen en onderhouden, bijdragen leveren aan
studiedagen en symposia, voorzitten van de regioraad
- bijdragen leveren aan afd. beleid en publicaties
- acquisitie van opdrachten voor de Stichting Woonbond

1997 - 1999

Stichting Woonbond
Opleider / trainer
- ontwikkelen van cursussen t.b.v. het kader van huurdersorganisaties
op het gebied van basiskennis volkshuisvesting, juridische
onderwerpen, communicatieve- en sociale vaardigheden.
- uitvoeren van deze cursussen
- organiseren studiedagen en symposia
- leveren van bijdragen aan de coördinatie van de afdeling scholing

1990 - 1997

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, regiobureau Noordoost te
Deventer
Regioconsulent en trainer
- adviseren en begeleiden van besturen en coördinatoren van
stichtingen VluchtelingenWerk
- ondersteuning bij oprichting nieuwe VluchtelingenWerkgroepen
- initiëren en onderhouden van samenwerkingsprojecten/netwerken
- ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en cursussen

1989 - 1990

Gemeente Zwolle, Bureau Huisvesting
Medewerker intake en woonruimteverdeling

1988 - 1989

Stichting Verbeterwinkel Deventer (voor particuliere woningverbetering)
secretaresse, vervanging wegens ziekte

Overig
•

Free-lance recensent en verslaggever voor de Stentor/Deventer Dagblad

•

Lid organisatiecomité Brechtfestival Deventer

•

2004 – 2007 Rentree Wonen Deventer, Lid van de Raad van Toezicht

•

Reisleider wandelreizen in Frankrijk, Italië en Engeland voor Aktiva Tours, (zomer
2000 en 2007)

•
•
•

Lid van Stedelijk Orkest Lebuïnus (dwarsfluit)
Voorzitter concertcommissie en PR-commissie Stedelijk Orkest Lebuïnus,
Lid van middeleeuws muziekgroepje “Vrolyc als een Man” (blokfluit en zang)

•

Rijbewijs B

•

Ervaring met WORD, Excel, SPSS en Powerpoint

•

Goede redactionele vaardigheden

•

Cambridge Certificate of Proficiency in English (december 2007), redelijke beheersing
Duits en Frans, enige uitdrukkingsvaardigheid in het Italiaans

