Aissa Allaui
Functie: Gemeente Groningen, hoofd afdeling uitvoering en services
Functieomschrijving: Hoofd afdeling Uitvoering en Services bij de directie Maatschappelijke
Ontwikkeling van de gemeente Groningen. Bij die afdeling verzorgen we de administratie van de
zorgketen in het kader van de Jeugdwet, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en
Beschermd Wonen. We hebben administratief medewerkers, een facturenadministratie voor
zorgaanbieders en een team stedelijke services. In dit laatste team werkt bijvoorbeeld een arts,
databeheerders en communicatiemedewerkers.
Waar: Groningen
Meelopen of gesprek: Gesprek
Geert Berghuis
Functie: Projectmanager en Adviseur
Functieomschrijving: Zelfstandig projectmanager en adviseur, vooral actief bij
samenwerkingsprojecten tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het doel is daarbij steeds om de
kwaliteit van de beroepsopleidingen te vergroten door het bedrijfsleven een belangrijker rol te geven
in de opleidingen. Ik begeleid samenwerkingsverbanden en ben daarnaast verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van hulpmiddelen als een digitaal platform dat de communicatie ondersteunt tussen
school, student en bedrijfsleven.
Waar: Haren
Meelopen of gesprek: Meelopen
Peter Blokker
Functie: Specialist risico en veiligheid bij Veiligheidsregio Utrecht
Functieomschrijving: Binnen de Veiligheidsregio werk ik als Specialist Risico en Veiligheid op de
afdeling Beleid en Expertise van de directie Risicobeheersing. Ik houd me globaal bezig met het, zo
vroeg mogelijk in het proces, signaleren en adviseren over fysieke risico's bij ontwikkelingen op het
gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Ook op beleidsmatig vlak.
Op het moment heb ik 2 projecten onder mijn hoede:
- De (her)ontwikkeling van het Stationsgebied in Utrecht
- De bouw van een nieuwe tramverbinding dat de Uithof verbind met Utrecht Centraal (de Uithoflijn).
Waar: Utrecht
Meelopen of gesprek: Niet gespecificeerd
Leon Bobbe
Functie: Bestuurder van een woningcorporatie
Functieomschrijving: Leon Bobbe is directievoorzitter en enig bestuurder van Woonstichting De Key.
De Key is werkzaam in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. De Key is in transitie van een algemene
corporatie naar een 'specialist in woonstarters' waaronder ook studenten
vallen https://youtu.be/M5vtCgPjtiw
Waar: Amsterdam
Meelopen of gesprek: Meelopen
Wim Boerkamp
Functie: Projectmanager onderwijs en arbeid
Functieomschrijving: Adviesbureau Spoorzicht is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van
de samenwerking tussen het (beroeps)onderwijs en de wereld van de arbeid (bedrijven en
instellingen). Het bureau voert opdrachten uit in diverse sectoren van de arbeidsmarkt, waaronder

Zorg & Welzijn, Zakelijke Dienstverlening en Techniek. De opdrachten hebben betrekking op
netwerkontwikkeling en op kwaliteitsverbetering.
Altijd staan de volgende doelen centraal: Het onderwijs beter laten aansluiten op de wensen uit de
praktijk en het beroepsonderwijs aantrekkelijker maken voor deelnemers. De aanpak is praktisch en
doe-gericht.
Eigenaar is Wim Boerkamp. Hij is onderwijssocioloog en al een groot aantal jaren actief op dit
dynamische beleidsterrein. Het bureau werkt met een aantal freelancers, die ook weer op
aangrenzende terreinen actief zijn.
Waar: Groningen
Meelopen of gesprek: Gesprek
Marieke Bosch
Functie: Projectleider, adviseur en beleidsmedewerker
Functieomschrijving: Als een student geïnteresseerd is in werken bij een Ministerie, dan ga ik graag
met diegene in gesprek. Ik kan wat vertellen over de Stichting Intermin (mijn 'detacheringsbureau')
en hoe het is om als gedetacheerde te werken en wat de Stichting Intermin bijzonder maakt.
Meelopen kan ook, maar dan moet ik wel wat leuks te doen hebben. Een belangrijk deel van mijn
werk gebeurt gewoon achter de computer, meelopen is dan misschien wat saai.
Omdat ik gedetacheerd wordt op heel erg verschillende klussen, kan ik niet echt een
functieomschrijving maken van wat ik doe. Dat is per klus verschillend. Formeel is mijn functietitel
'interim- en projectmanager'. In 2017 werk ik bij het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei,
een gezamenlijk programma van de ministeries Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Wij
helpen innoverende ondernemers die tegen knelpunten in wet- en regelgeving aanlopen deze op te
lossen. Ik richt mij daarbij op knelpunten die met uitvoeringsdiensten te maken hebben
(toezichthouders, inspecties, vergunningverleners, etc). Ik organiseer onder andere Proeftuinen:
gesprekkenreeksen van ca 3 maanden waarin we een vraagstuk oplossen rond: 'als dit geen afval
meer is, hoe borgen we dan de risico's (bijv. dumping) voor mens en milieu?'.
Mocht er nu een sociologiestudent zijn die informatie wil over een specifiek ministerie dan kan ik ook
in mijn netwerk kijken of ik iemand ken die bij dat ministerie werkt. Dat is dan geen socioloog, maar
dat maakt niet zo uit: een socioloog kan overal terecht.
Waar: Den Haag
Meelopen of gesprek: Gesprek en meelopen
Arnold Bronckhorst
Functie: Hogeschooldocent
Functieomschrijving: Ik ben hogeschooldocent aan Hogeschool Windesheim bij de opleiding
Sportmanagement (in 2017 Sportkunde). Hier verzorg ik modules rondom sportbeleid, evaluatie &
onderzoek en Sport, Bewegen en Maatschappij. Ook begeleid ik studenten bij hun
afstudeeropdracht. Hiernaast ben ik bezig met mijn promotie binnen het lectoraat Sportpedagogiek
(in het bijzonder naar een veilig sportklimaat).
Waar: Zwolle
Meelopen of gesprek: Niet gespecificeerd

Bert Bulder
Functie: Directeur kennis en informatiebeleid bij de Inspectie van het Onderwijs
Functieomschrijving: Ik geef leiding aan de directie Kennis en Informatiebeleid (ca 35 fte) van de
Inspectie van het Onderwijs. De taken van deze directie zijn:
- dataverwerving, informatieproducten ontwikkelen, databeheer
- opdrachtgever voor bouw van informatiesystemen voor het toezicht
- risico-analyse
- onderzoek naar kwaliteitsproblemen in het onderwijsstelsel, als basis voor De Staat van het
Onderwijs, onze jaarlijkse publicatie
- geavanceerde data-analyse op grootschalige bestanden
- evaluatie van het toezicht
- samenwerking met wetenschappelijke partners bij de ontwikkeling van het toezicht.
Bij de directie werken voornamelijk wetenschappelijk onderzoekers, waaronder sociologen,
psychologen en onderwijskundigen.
Waar: Utrecht
Meelopen of gesprek: Beide mogelijk (meelopen kan soms lastig zijn)
Yde van der Burgh
Functie: FNV- bestuurder werkbedrijf Haaglanden/Zuid-Holland Centraal & Beleidsadviseur
Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid
Functieomschrijving: Ik combineer twee functies. Ik ben beleidsadviseur met als specialisme vanwerk-naar-werkbeleid. In die hoedanigheid adviseur ik bestuur en management van de FNV, en de
vakbndsbestuurders in verschillende sectoren (in het bijzonder de bouwsector). De FNV streeft naar
versterking van de kracht van werknemers op de geflexibiliseerde arbeidsmarkt, zowel door te
zorgen voor ondersteunende wetgeving en sectorale afspraken als door eigen individuele
dienstverlening. Ik help bij projectontwikkeling en subsidieaanvragen.
Daarnaast help ik in twee regio’s (Haaglanden en Zuid-Holland Centraal) bij het tot stand komen van
goede banen voor mensen met een arbeidshandicap (de zg. Banenafspraak, onderdeel van de
Participatiewet). Samen met gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties en andere bonden geven we
vorm aan die Banenafspraak in de regio (in 2015-2016 1400 banen in Haaglanden, 265 banen in ZuidHolland Centraal).
Waar: Haaglanden
Meelopen of gesprek: Meelopen
Theunis Sjoerd Elzinga
Functie: beleidsmedewerker en coach
Functieomschrijving: World Servants is een organisatie op het gebied van internationaal
vrijwilligerswerk (IVS). We sturen in groepen jaarlijks zo’n 800 jonge vrijwilligers op pad naar
ontwikkelingslanden, waar ze samen met lokale jongeren bouwen aan faciliteiten als klaslokalen en
klinieken. Het voornaamste resultaat van die projecten is niet alleen de totstandkoming van die
faciliteiten, maar vooral alle effecten die voortkomen uit de interactie tussen Nederlandse en lokale
jongeren. Lokale jongeren worden zich bewust van issues op het gebied van gender, het nemen van
verantwoordelijkheid en leren over organisatie. Nederlandse jongeren gaan anders consumeren,
voelen zich maatschappelijker betrokken en worden zich bewust van cross-culturele verschillen. Mijn
werk heeft vooral betrekking op dat laatste. Zo zorg ik ervoor dat de vrijwilligers goed voorbereid op
pad gaan, en na terugkomst tools krijgen om de ervaring in het buitenland te vertalen naar
persoonlijke ontwikkeling. Verder zorg ik ervoor dat de interactie tussen de jongeren beleidsmatig
goed wordt verankerd, omdat dat een accelerator is voor ontwikkeling.
Waar: Wolvega
Meelopen of gesprek: Gesprek

Carola van Engeland
Functie: Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkelingen bij de gemeente
Functiebeschrijving: Waar: Leek
Meelopen of gesprek: Meelopen
Nadine van Engen
Functie: Inspecteur/adviseur bij de Inspectie der Rijksfinanciën, ministerie van Financiën. Sectie
V&JFA (oftewel: ministerie van Veiligheid en Justitie, Financiën, Algemene Zaken).
Functieomschrijving: Bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) adviseer je de minister van Financiën
over keuzes met gevolgen voor de uitgaven van de Rijksoverheid. Je bent samen met je team de ogen
en oren van de minister van Financiën voor het beleidsterrein van een departement, in mijn geval is
dat Veiligheid en Justitie. Je volgt inhoudelijke en politieke ontwikkelingen op het beleidsterrein op
de voet en denkt er strategisch over mee. Je bekijkt de resultaten van het huidige beleid en adviseert
over meer doeltreffende en doelmatige alternatieven.
Waar: Den Haag
Meelopen of gesprek: Meelopen en gesprek
Jiska van den Hoek
Functie: Manager van een beleidsafdeling bij GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor geestelijke
gezondheidszorg en verslavingszorg.
Functieomschrijving: GGZ Nederland behartigt de belangen van ggz-instellingen in Nederland en
doet dat door lobby en beïnvloeding van ministeries, politiek en (landelijke) stakeholders in de zorg.
Als afdelingsmanager geef ik leiding aan ca. 25 beleidsadviseurs en juristen die hun eigen
aandachtsgebieden hebben. Voor een aantal van die aandachtsgebieden (met name kwaliteit van
zorg) ben ik zelf binnen het MT strategisch eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt naar
buiten.
Waar: Amersfoort
Meelopen of gesprek: Studenten zijn van harte welkom om een dag met mij of één van de
beleidsadviseurs mee te lopen en zo zicht te krijgen op het werken bij een brancheorganisatie, en
daarmee ook een inkijkje te krijgen in de wijze waarop in Nederland de beleids- en besluitvorming
wordt beïnvloed.
Sibilla Hoekstra
Functie: Junior onderzoeker
Functieomschrijving: Ik werk bij het Fries Sociaal Planbureau in Leeuwarden als junior
onderzoeker/adviseur. Wij doen onderzoek naar thema's binnen het sociaal domein in opdracht van
de provincie.
Waar: Leeuwarden
Meelopen of gesprek: Gesprek
Jorrit Holwerda
Functie: Ambtelijk Secretaris bij Vereniging van Friese Gemeenten
Functieomschrijving: De Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) is dé vereniging van en voor de
Friese gemeenten, waarbinnen gemeentebestuurders en raadsleden elkaar ontmoeten, kennis delen
en samen optrekken. Als ambtelijk secretaris fungeer ik als een "spin in het web" en adviseer samen
met mijn collega's het VFG bestuur en onze leden bij allerlei (actuele) vraagstukken die op bestuurlijk
niveau spelen. Daarnaast proberen we binnen de provincie zoveel mogelijk zaken op bestuurlijk
niveau te coördineren en af te stemmen. Tot slot geef ik leiding aan het VFG bestuursbureau (3,5
fte), en vertegenwoordig de vereniging in allerlei ambtelijke overleg gremia op zowel provinciaal als
landelijk niveau.

Waar: Leeuwarden
Meelopen of gesprek: Niet gespecificeerd
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/jorrit-holwerda-89658a8a
Marian de Kleermaeker
Functie: ZZP-er op politiek gebied
Functieomschrijving: Mijn functie is flexibel, aangezien ik zzp-er ben :-) Ik ga jullie 2 beschrijvingen
geven: één van mijn 'baan' als zelfstandige, en één van mijn huidige grootste opdracht. Overigens is
het op dit moment lastig om echt mee te lopen op mijn functie als zelfstandige: ik train vooral
groepen, en dan kan meelopen niet. Adviesklussen neem ik op dit moment niet aan, vanwege mijn
omvangrijke klus voor de VNG/KING (zie 2e beschrijving). Maar ik zou natuurlijk altijd in een gesprek
iemands vragen over werken als zelfstandige, of werken als adviseur in het Sociaal Domein, kunnen
beantwoorden.
Marian De Kleermaeker, trainer en adviseur netwerksamenwerking:
Ik werk als zelfstandig adviseur. Ik richt mij op het ondersteuning van alle partijen in het Sociaal
Domein (gemeenten, zorginstellingen) op het gebied van netwerksamenwerking: hoe werk je als
partijen goed samen in het gedecentraliseerde Sociaal Domein. Ik adviseer en train daarbij op alle
verschillende niveau's: bestuurders, management en de professionals.
Marian De Kleermaeker, projectleider Versterken Innovatievermogen Digitale Agenda 2020 bij
VNG/KING:
Voor het programma DA2020 ben ik de projectleider Versterken Innovatievermogen. De rol van mijn
team is om gemeenten en haar partners te ondersteunen bij het innoveren van hun dienstverlening.
Het doel is gemeenten slimmer en efficiënter te laten werken in de nieuwe informatiemaatschappij
van 2020. Hiervoor ondersteunen we onder andere via depilotstarter.vng.nl verschillende
innovatieve initiatieven.
Waar: Den Haag
Meelopen of gesprek: Gesprek
Annemarie Knottnerus
Functie: Programmaleider bij het Platform Bèta Techniek
Functieomschrijving: Als programmaleider ben ik verantwoordelijk voor het Zorgpact,
zie www.zorgpact.nl. De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Dat vraagt om betere
zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst.
Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op
regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact fungeert als de aanjager van samenwerking tussen deze
partijen. We geven goede voorbeelden een podium in de Kopgroep en stimuleren een gezamenlijke
aanpak via regionale Zorgpacten. We kijken naar belemmeringen voor goede samenwerking en
proberen deze op te lossen. Samen met medewerkers vanuit de ministeries van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap, Volksgezondheid Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunen
wij landelijk aanjager Doekle Terpstra. Mijn taken bestaan uit het aansturen van het interne team,
het in regio’s komen tot en uitvoeren van Zorgpacten, het ophalen van goede vormen van
samenwerking en het opsporen van belemmeringen in wet- en regelgeving rond die samenwerking.
Waar: Den Haag
Meelopen of gesprek: Meelopen
Jacqueline Koehoorn
Functie: HR Adviseur
Functieomschrijving: ‘De HR adviseur bij de Rabobank is partner in business en partner in change
voor het management en directie. Vertaalt vraagstukken van de business naar effectieve en
efficiënte adviezen met betrekking tot de inrichting, uitwerking en uitvoering van HR-beleid en
organisatieontwikkeling. Gericht op duurzame klantrelaties, tevreden medewerkers, financiële

stabiliteit en een bank “in control”. Je fungeert daarnaast als specialist op één of meerdere gebieden
van HR of organisatieontwikkeling.’
Momenteel is de Rabobank in een grote transitie. Dit betekent voor HR dat er veel werkzaamheden
op het gebied van reorganisatievraagstukken liggen.
Waar: Leek
Meelopen of gesprek: Niet gespecificeerd
Hiske Koldijk
Functie: Onderzoeker onderwijs & kwaliteit bij NHL Hogeschool
Functieomschrijving: Ik hou me bezig met onderwijs- en kwaliteitsbevordering in het hoger
onderwijs (HBO) en richt me daarbij specifiek op onderwijsonderzoek naar het flexibel onderwijs (ons
deeltijdconcept, als onderdeel van een landelijk experiment van het ministerie van OC&W).
Daarnaast ben ik met grote regelmaat (interne) auditor voor het beoordelen van de kwaliteit van het
onderwijs, als voorbereiding op externe audits die in dit verband plaatsvinden.
Waar: Leeuwarden
Meelopen of gesprek: Beide mogelijk
Joke Kuperus
Functie: Staffunctionaris MCL
Functieomschrijving: Als staffunctionaris in het MCL krijg ik project c.q. veranderingsopdrachten
vanuit de directie. Ik ben verantwoordelijk voor het initiëren, coördineren en realiseren van
onderzoek en projecten. Ik begeleid hierbij het gehele proces waarin ik projectvoorstellen schrijf, de
tijdsplanning bewaak, stuur projectorganisaties aan en leg verantwoording af aan de
opdrachtgever(s). Ik vervul hierin een sturende en trekkende rol binnen organisatie brede projecten
en fungeer als kennisexpert. Ik geef gevraagd en ongevraagd advies aan leden van de directie,
medische specialisten, managers e/o andere leidinggevenden, projectdeelnemers, leveranciers en
betrokkenen uit collega-ziekenhuizen.
Waar: Leeuwarden
Meelopen of gesprek: Meelopen
Job Lafeber
Functie: Onderwijsmanager/Docent – Lerarenopleidingen gezondheidszorg & welzijn
en omgangskunde bij Hogeschool Leiden
Functieomschrijving:
Waar: Leiden
Meelopen of gesprek: Gesprek
Mettiena Leemeijer
Functie: Secretaris Raad van Bestuur bij Zorggroep Alliade
Functieomschrijving: Alliade is een zorgconcern met als dochterorganisaties de stichtingen Talant,
Reik en Meriant en de BV’s Wil, Support&Co, Zorgkompas, BaanPlus en OuderenPsychiatrie
Friesland. De zorg die wordt geboden wordt gefinancierd vanuit de Wlz, ZvW, WMO, Jeugdwet,
Participatiewet. Alliade heeft ruim 7000 medewerkers, 14.000 cliënten en een omzet van 367 mio
euro.
Als secretaris Raad van Bestuur ben ik verantwoordelijk voor het naleven van de juiste (conform weten regelgeving) besluitvormings-en adviesprocedures in het concern en bewaak ik de ‘governance’
(de naleving van de Zorgbrede Governancecode). Verder adviseer en ondersteun ik de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht (incl. het coördineren en voorbereiden van strategisch beleid).
Daarnaast ben ik leidinggevende en lid van de concernstaf.
Waar: Heerenveen
Meelopen of gesprek: Beide mogelijk

Bart Looman
Functie: Programmamanager Jeugd bij Pharos
Functieomschrijving: Momenteel ben ik manager van het team Jeugd bij Pharos: het
expertisecentrum gezondheidsverschillen. We richten ons op het maatschappelijke vraagstuk van de
grote gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden.
Waar: Utrecht
Meelopen of gesprek: Niet gespecificeerd
Laura Louwes
Functie: Analist en adviseur informatievoorziening bij Dienst Vervoer & Ondersteuning
Functieomschrijving: Bij de afdeling Dienst Vervoer&Ondersteuning ben ik analist en adviseur
informatievoorziening. Ik hou me onder andere bezig met het ontwikkelen/verbeteren van
risicoclassificatie-instrumenten van de verschillende soorten transporten die de DV&O verzorgt.
Daarnaast zal ik als analist de wat complexere transporten met een hoog risico behandelen - denk
aan het vervoer van mensen als Holleeder of langgestraften die met verlof gaan. Ook gaat onze
afdeling over de enkelbanden; daar komt ook data uit die analyse behoeft. Momenteel volg ik in
opdracht van het ministerie de opleiding Sociale Netwerkanalyse aan de Politieacademie, waarbij ik
een netwerk van jonge hackers zal analyseren. In de toekomst zal ik ook sociale netwerkanalyse gaan
gebruiken in mijn werk bij DV&O.
Waar: Assen
Meelopen of gesprek: Gesprek

Anja Mennenga
Functie: Beleidsondersteuner
Functieomschrijving: Als beleidsondersteuner bij Noorderpoort doe ik onderzoek voor nieuw beleid
en evalueer ik huidig beleid. Zo ben ik bij Noorderpoort begonnen met een kwalitatief onderzoek
naar het taal- en rekenonderwijs. Een ander onderzoek dat ik recent heb uitgevoerd is naar
tevredenheid van 700 bedrijven die stagiair(e)s van Noorderpoort hebben. Daarnaast houd ik mij o.a.
bezig met het onderwerp ‘schoolkosten’, momenteel erg in het nieuws, en het verbeteren van de
kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (stage).
Op basis van de aanbevelingen die ik doe kunnen het College van Bestuur en de verschillende
schooldirecteuren besluiten nemen over de inrichting van het onderwijs en de bedrijfsvoering. In
deze functie combineer ik onderwijs, beleid, organisatie en politiek.
Waar: Groningen
Meelopen of gesprek: Niet gespecificeerd
Johanne Mooiman
Functie: Docent Maatschappijleer
Functieomschrijving: Ik heb eerst de master Medische sociologie gedaan en daarna de
lerarenopleiding. Nu werk ik sinds een jaar als docent maatschappijleer en (volgend jaar ook
maatschappijwetenschappen). Daarnaast coördineer ik de interne en externe zorg voor leerlingen
die fysieke en/of psychische problemen hebben en extra aandacht nodig hebben om in het regulier
onderwijs hun diploma te halen (hiermee doe ik dus ook nog iets met mijn master medische
sociologie).
Waar: Heereveen
Meelopen of gesprek: Meelopen
Cissy Pater
Functie: Onderwijssocioloog/beleidsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut
Functieomschrijving: Ik ben in 2008 afgestudeerd en werkzaam als

onderwijssocioloog/beleidsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut in Amsterdam. Wie wil, is zeker
welkom om met mij mee te lopen. Ook met externe afspraken met opdrachtgevers/ministerie van
OCW etc. http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/asp/cv/cv_PaterCissy.asp
Waar: Amsterdam
Meelopen of gesprek: Meelopen (ook mogelijk om mee te lopen bij externe afspraken met
opdrachtgevers/ministerie)
Bartjan Pennink
Functie: Universitair docent faculteit economie en bedrijfskunde bij Rijksuniversiteit
Functieomschrijving: Global Economics and Business
In die vakgroep voer ik onderzoek uit :
Onderzoek is gericht op twee thema's
Het modelleren van het proces van Local Economic Development en
Afrikaans management: Ubuntu
en geef ik onderwijs:
In de bachelor International Business: Organizational Structure
In de master IB&M; Corporate Governance in the Global Value Chain
en begeleid ik master studenten van verschillende masters
en geef ik les aan het Institute of Finance Management in Dar es Salaam, Tanzania
zie verder; http://www.rug.nl/staff/b.j.w.pennink/
Waar: Groningen
Meelopen of gesprek: Gesprek
Eelke Pruim
Functie: Docent Maatschappelijk werk & dienstverlening en onderzoeker
Functieomschrijving: Ik werk als docent Maatschappelijk werk & dienstverlening bij Hogeschool
Windesheim en als onderzoeker bij het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van
hogeschool Viaa. We hebben bij Viaa als lectoraat de titel 'Werkplaats Sociaal Domein'. Dat betekent
dat wij ons in de regio Zwolle mogen richten op de grote veranderingen in het sociale domein.
Binnen mijn onderzoek richt ik me samen met collega's op hoe professionals werkzaam zijn in sociale
wijkteams. Als docent MWD geef ik de kennis die ik opzoek door aan studenten. Ik ben betrokken bij
de vakken Netwerkbenadering, Integrale samenwerking, Werkveldoriëntatie en Outreachend
werken.
Waar: Zwolle
Meelopen of gesprek: (een dagdeel) meelopen
Francien Rosing
Functie: Toezichthouder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Functieomschrijving: Mijn functie is onderzoeker/inspecteur. Ik werk voor de directie werk en
inkomen, wij houden toezicht op UWV en gemeenten bij de uitvoering van de sociale zekerheid.
Waar: Den Haag
Meelopen of gesprek: Meelopen
Han de Ruiter
Functie: Academic Director
Functieomschrijving: Academic Director bij Centre of Expertise Healthy Aging bij Hanzehogeschool
Groningen (www.hanze.nl/healthyaging).
Waar: Groningen
Meelopen of gesprek: Meelopen
Marijke Schilperoord

Functie: senior-beleidsadviseur jeugd(zorg) en onderwijs bij gemeente Leeuwarden
Functieomschrijving: Ik werk als senior beleidsadviseur jeugd en onderwijs bij de gemeente
Leeuwarden en ik coördineer het programma jeugd. Hieronder valt zowel het preventieve
jeugdbeleid als het jeugdzorgbeleid. Sinds 2015 is de gemeente namelijk ook verantwoordelijk voor
de hele jeugdzorg. Het werken bij de gemeente is zeer dynamisch en de studie sociologie is een hele
goede basis voor beleidswerk.
Waar: Leeuwarden
Meelopen of gesprek: Allebei
Lisa Sipma
Functie: junior beleidsadviseurs op de afdeling Onderwijsstrategie en Kwaliteitszorg bij het Bureau
van de universiteit
Functieomschrijving: een politiek interessante functie waarbij je veel beleidsadviezen schrijft en
beleidsevaluaties uitvoert.
Waar: Groningen
Meelopen of gesprek: Meelopen in overleg (een dagdeel mee brainstormen)
Dicky Tamminga
Functie: Onderwijsadviseur en docenttrainer blended learning bij de TU Delft
Functieomschrijving: In mijn functie denk ik mee over de ontwikkeling van docentprofessionalisering
en de vertaling hiervan naar modules die docenten moeten doorlopen om hun BKO (basiskwalificatie
onderwijs) te kunnen behalen. Ik richt mij daarnaast specifiek op blended learning. Dit is de
integratie van online en face to face onderwijs. Inhoudelijk betekent dit dat je kijkt naar activiteiten
die studenten zelfstandig online kunnen uitvoeren zodat de kostbare face 2 face tijd met de student
en docent zo nuttig mogelijk kan worden besteed. Dit biedt veel ruimte voor interactie en een
flexibele invulling van het onderwijs. De onderwijsvisie van de TUD is dat actief leren bijdraagt aan de
leereffecten van studenten. Daarom verwerk ik in mijn werkzaamheden veel mogelijkheden waarin
dit aan bod komt en waarbij ik docenten zoveel mogelijk handvatten biedt dit te verwerken in hun
eigen cursussen.
Waar: Groningen
Meelopen of gesprek: Niet gespecificeerd
Rudi Turksema
Functie: Projectleider bij de Algemene Rekenkamer
Functieomschrijving: Projectleider, voornamelijk voor de datagerelateerde aspecten van ons werk. In
de afgelopen jaren verantwoordelijk voor drie opeenvolgende trendrapporten open data. Nu vooral
bezig met het organiseren van onze eerste hackathon, de Accountability Hack (9 september). Daar
proberen we met (open) data beter zicht te krijgen op de besteding van publiek geld, bijvoorbeeld bij
onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
Waar: Den Haag
Annet Visser
Functie: Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij CSG Liudger en Stafmedewerker Master
Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij de NHL Stenden hogeschool.
Functieomschrijving:
Als beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij CSG Liudger verantwoord ik de kwaliteit van
het onderwijs aan de inspectie en aan de locatie. Ik ondersteun in het opzetten van de PDCA-cyclus
en zet onderzoeken op.
Daarnaast geef ik advies aan de locatiedirecteuren en teamleiders over onderwijskundige-,
beleidsmatige- en kwaliteitsvraagstukken.

Bij de NHL Stenden hogeschool faciliteer ik het team van de Master Digitale Innovatie in Zorg en
Welzijn. Dit houdt in dat ik ervoor zorg dat de docenten zo goed mogelijk hun werk kunnen doen
door de randvoorwaarden zoals beleid en organisatie op te zetten en uit te voeren.
Waar: Drachten (CSG Liudger) of Leeuwarden (NHL Stenden hogeschool)
Meelopen of gesprek: Gesprek
Marieke van Voorn
Functie: zelfstandig ondernemer
Functieomschrijving: werkt voor organisaties/teams waar leiderschapsvraagstukken zijn en/of oud
zeer is binnen een of meerdere teams
Waar: Amersfoort
Meelopen of gesprek: mee naar een leiderschapdag of een teaminterventie die ik verzorg
Menno Wester
Functie: Beleidsonderzoeker/Consultant Arbeidsmarkt & Onderwijs bij Ecorys
Functieomschrijving: Ecorys is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Binnen Ecorys richt ik
mij voornamelijk op arbeidsmarktvraagstukken. Dit is altijd toegepast onderzoek, mijn
opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld ministeries, brancheverenigingen en gemeenten.
In mijn functie werk ik aan zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op het snijvlak van
arbeidsmarkt en het onderwijs. Zo heb ik recentelijk een strategische arbeidsmarktverkenning voor
2030 ten behoeve van het Ministerie van Defensie uitgevoerd en werk ik mee aan de Maritieme
Monitor en aan arbeidsmarktanalyses in het onderwijs en de apothekersbranche.
Daarvoor was ik 7 jaar als beleidsonderzoeker bij het ITS werkzaam, een onafhankelijk
onderzoeksinstituut gelieerd aan de Radboud Universiteit.
Waar: Rotterdam Alexander of Nijmegen
Meelopen of gesprek: Gesprek
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mennowester/
Margreet Xavier
Functie: Senior Beleidsadviseur bij werkgeversvereniging AWVN.
Functieomschrijving: Portefeuilles flexibele arbeid, regionale arbeidsmarkt en trends voor HR.
Waar: Meelopen of gesprek: Niet gespecificeerd
Jelger van Zaane
Functie: Data engineer bij de VU
Functieomschrijving:
Waar: Groningen
Meelopen of gesprek:

