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Datum : 2000 tot heden    Projectleider  Zorginnovatie, adviseur en coach. 

Palet 

 

Het voorbereiden en uitvoeren van projecten. 

 

1. Hospice, eerste project door mij geïnitieerd. 

Het ontwikkelen en realiseren van het Marcelis Goverts Hospice te Leeuwarden. 

Met als aandachtsgebied bouw en inrichting, zorginhoudelijk beleid, vrijwilligersbeleid, investering 

en exploitatiebegroting, werven van sponsoren, public relations, netwerkvorming in de palliatieve 

zorg, werving en selectie, scholingsbeleid voor nieuw team van vrijwilligers en verpleegkundigen.                                                                                                                                                                                                                              

 

2. Verpleeghotel  

Het ontwikkelen en realiseren van het verpleeghotel in de Hofwijk. Met aandachtsgebieden bouw 

en inrichting, zorginhoudelijk beleid, investering en exploitatie begroting, ketenzorg voor 

revalidatie en reactivering 

 

3. Zorgwoningen, Multifunctioneel centrum en ouderensociëteit. 

Ontwikkelen en realiseren van zorgwoningen en een klein buurtgericht multifunctioneel centrum. 

Met als aandachtsgebied zorginhoudelijk en servicebeleid, exploitatie en investeringsbegroting, 

bouw en samenwerking 1e lijn,  

Dit project is in nauwe samenwerking met de buurt en de gemeente Leeuwarden vormgegeven. 

Ouderensociëteit, dagopvang en gezamenlijk eten in de wijk opgezet met vrijwilligers uit de buurt. 

 

3. Zorgprogramma ontwikkeld voor kwetsbare ouderen samen met 1e en 2e lijn, met aandacht 

voor preventie en multidisciplinaire behandeling. In dit programma is de rol  en inzet van het 

expertise centrum van Palet ontwikkeld. 

 

5. Vormgeving en haalbaarheidsonderzoek naar de zorgvraag (ketenzorg) voor jong 

dementerenden en hun naasten.  

 

WERKERVARING 
 
 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
 



6. Ontwikkeling van de geriatrische revalidatie, aanpassingen aan DBC normen.            

Inhoudelijk  zorgpaden, communicatiestructuur, registratiesysteem, revalidatie klimaat ontwikkeld. 

  

7.Verbreding van de Expertise van Oorizon, een afdeling voor Doven en Slechthorenden. 

Samenwerking met ketenpartners, deskundigheidsbevordering plan voor zorgmedewerkers 

ontwikkeld,. Informatie bijeenkomsten georganiseerd voor voor alle cliënten en hun netwerk, met 

als doel bewustwording en preventie. 

 

8. Implementatie en borging van nieuwe missie en kernwaarden van de organisatie. Programma 

ontwikkeld en uitgevoerd voor zorgmedewerkers. Specifieke aandacht voor het samenwerken 

met  het sociale netwerk van cliënten.  Het borgingstraject begeleid. 

 

Datum: 2010 tot en met 2013   Docent Social Work      

Noordelijke Hoge school 

 

Docent met verschillenden taken en rollen: 

 verantwoordelijk voor  de colleges over Vergrijzing en ontgroening 

 coachen van studenten bij het uitvoeren van professionaliseringstaken,  

 trainen van studenten m.n. in het maken van werkplannen, communicatieve 

 vaardigheden, systeemgericht, outreachend en oplossingsgericht werken,  het werken 

 met groepen..  

 toetsen en beoordelen van studenten.  

 ontwikkelen van een leerbedrijf in de ouderenzorg. 

 

 

Datum: 1997 tot 2001  Kwaliteitsfunctionaris. 

             

Stichting Palet/ Moerborch/ Thuiszorg de Friese wouden 

Het invoeren en borgen van een kwaliteitssysteem 

Invoering van MIC-V en HKZ, werken met de kwaliteit cirkel  cliënten raadpleging. 

Voorbereiding van een externe toetsing,  externe cliënten raadpleging en werkzaam als interne 

auditor ( nevenfunctie bij Palet). 

 

Datum:   1994-1997  Opleidingsfunctionaris 

              

Stiching Moerborgh (Verpleeg / verzorgingshuizen) 

 
Het opleiden van inservice leerlingen en het ontwikkelen en uitvoeren van interne scholing 

 

 



Datum:  1987-1994  Wijkverpleegkundige 

Thuiszorg het Friese land / Leeuwarder kruisvereniging 

 

Wijkverpleegkundige in de ouderen zorg, terminale zorg, jeugdgezondheidszorg en de preventie. 

Begeleiding van zelfhulp groepen voor mantelzorgers van dementerenden. 

 

 

Datum: 1978-1985  Verpleegkundige Algemeen ziekenhuis 

Bonifatius Hospitaal 

 

Gewerkt als leerling en gediplomeerd verpleegkundige op alle verpleegafdelingen (kinder, kraam,  

Interne, chirurgie, neurologie en psychiatrie) 

 

 

 

 

Opleidingen 

Verandermangement     post HBO Hanze hoge school 

Leraren opleiding Verpleegkunde  2e graads   NHL 

Maatschappelijke gezondheidszorg  Hanze Hoge school 

Specialisatie verpleegkunde   Oncologie opleiding 

         

Verpleegkunde A inservice  Bonifatius Hospitaal 

 

Cursussen 

Oplossingsgericht coachen 

Talentontwikkeling. 

Projectmanagement. 

Veranderkunde (college reeks) 

Interne begeleider IIP. 

Kwaliteitsmanagement/ kwaliteitscirkels/  interne auditor. 

Klantvriendelijk werken/verbeteren van werkprocessen enz. 

 

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES 



 

 
 

 Samenwonend en 2 volwassen kinderen. 

 

 Eigenschappen: Innovatief, ondernemend, doorzetter, enthousiasmerend, netwerker, 
leergierig, analyserend vermogen, verantwoordelijkheidsbesef.  

 

 Geïnteresseerd in mensen, politiek en samenleving. 
 

 Voorzitter van de vrienden van Jeugdtheaterschool de Meeuw 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 
 


