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Werkervaring
Bestuurder maatschappelijk middenveld
2017 - heden
2019 - heden

Voorzitter College van Bestuur SRK (kinderopvang)
i.c.m. functie van directeur bestuurder / College van Bestuur VVOGG
College van Bestuur VVOGG Krimpen aan den IJssel
Van 2012 tot 2019 directeur bestuurder van deze organisatie. Naast integrale
verantwoordelijkheid (financiën huisvesting, onderwijskundig en HRM) de laatste twee
jaar structuur en cultuur transitie gemanaged van functioneel naar generieke scheiding
bestuur en toezicht.

Nevenfuncties
2011 – heden

Directeur mede-eigenaar “EduShare”
Huidige opdracht: Docent organisatiekunde
masteropleiding onderwijskundig leiderschap bij AvansPlus
module inhoud getransformeerd van beschrijvend en gericht op het nu naar toepassend
en gericht op de toekomst.

Historisch overzicht hoofdfunctie
2012 - 2019
2006 - 2012

2000 – 2006
1993 – 2000
1990 – 1993

Directeur bestuurder Primair Onderwijs
Algemeen directeur Primair Onderwijs
voorzitter van het Directeuren Overleg Krimpen (DOK), een overleg waaraan alle
denominaties van Primair en Voortgezet Onderwijs in Krimpen aan den IJssel
deelnemen.
Schooldirecteur Primair Onderwijs
Adjunct directeur Primair Onderwijs
Leerkracht Primair Onderwijs

Historisch overzicht nevenfuncties
2015 – aug 2018

Statenlid bij de Provincie Zuid-Holland
Plv. voorzitter commissie Bestuur en Middelen, Lid commissie Verkeer en milieu, lid
werkgroep Europa voor provinciale belangenbehartiging op internationaal niveau.

2011-2015

Lid College van Bestuur Hoogheemraadschap “Schieland en de Krimpenerwaard”.
(WTF 0,5)
De organisatie omvat: ongeveer 300 medewerkers; jaaromzet tussen de 90 en 100
miljoen Euro; 605.000 inwoners, verdeeld over 9 gemeenten (waarvan 6 gedeeltelijk);
17.600 bedrijven.
Bestuurlijke context: Sturing aan zeer complexe processen in landelijk en
(groot)stedelijk gebied, waarbij samenspel met inwoners, bedrijven, medeoverheden en
samenwerkingspartners in de regio belangrijk onderdeel was van de functie. In
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specifieke gevallen moesten oplossingen gevonden worden buiten de bestaande
democratische gelegitimeerde lichamen om en bestuurlijke hulpconstructies bedacht
worden om processen op te starten en tot een goed einde te brengen.
2011 – 2015

1998 – 2011

1995 – 2011

Bestuurslid bij de Regionale Belasting Groep (RBG)
De RBG is een zelfstandig overheidslichaam. Het heft en int belasting voor de
hoogheemraadschappen “Schieland en de Krimpenerwaard” en “Delfland”. Het
verzorgt de WOZ-taken voor de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen.
Gemeenteraadslid
Raadslid van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Voorzitter commissie bestuur /
middelen; Plv. voorzitter Presidium IJssel
Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voltrok ik in deze periode
huwelijken.
Algemeen Bestuurslid Hoogheemraadschap Schieland /Krimpenerwaard

Opleiding / onderzoek
2015 – heden

2003 – 2005

1999 – 2001

1986 - 1990

Promovendus Universiteit Tilburg
Promotores: prof. dr. M.J.M. Vermeulen en prof. dr. M. Vermeulen
Onderzoeksthema: “Professionalisering bij schoolleiders in het Primair Onderwijs in de
Nederlandse context.”
Radboud Universiteit Nijmegen / AVS
Faculteit Sociale wetenschappen: Master of Educational Superintendency (MES).
Scriptietitel: “Professionele identiteit, bouwsteen of struikelblok?”
Interstudie NDO
Opleiding Schoolleider, Post Hoger Beroepsonderwijs
Opleiding afgesloten met een scriptie met de titel: “ Sturen of gestuurd worden” .
Pleidooi voor competent leiderschap.
HBO Pedagogische Academie PABO ‘De Driestar’ Gouda

Diversen
Cursussen
1997
2013 e.v.

Financieel Management
Mediatrainingen

Hobby’s:

Cultuur, filosofie, geschiedenis en fitness

Talen:

Duits en Engels

Onderscheidingen:
2011
2011
2015
2018

Koninklijk Onderscheiden
Burgemeester W. Van Waningpenning voor de bijzondere verdienste jegens de
gemeenschap van Krimpen aan den IJssel
Erepenning van verdienste voor de bestuurlijke inzet m.b.t. ontwikkelen van
(innovatieve) kansen en ruimte voor water
Erepenning Provincie Zuid-Holland
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