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Doelstelling
Verbetering van de democratische en dienstverlenende prestaties van het openbaar
bestuur, o.a. door leiding en begeleiding te geven aan bestuurlijke en/of ambtelijke
vernieuwings- en verbeteringsprocessen.
LOOPBAAN
Vanaf 1 augustus 2002
Management consultant
Verrichte werkzaamheden:
 Interim gemeentesecretaris
 (Kwartiermakend) griffier
 Projectleider gemeenschappelijke regeling brandweer
 Projectleider zelfevaluatie
 Coaching
 Voorlichting/discussieleider over intergemeentelijke
samenwerking/federatiegemeente
 Lid Raad van Advies consultancybureau
 regioconsulent Bestuurlijke Vernieuwing voor de VNG
 Regie-adviseur EGEM-i
 adviseur en organisator van symposia, o.a. voor de Vereniging van
Gemeentesecretarissen (VGS)
 intervisor
20 augustus2012 – heden: Sectorhoofd Bestuur- en Bewonerszaken in de gemeente
Oudewater.
1 september 2011 – heden: Vertrouwenspersoon Integriteit voor een
samenwerkingsverband van de Provincie Limburg en 20 gemeenten in Zuid-Limburg.
Februari 2010 t/m januari 2011: waarnemend griffier gemeente Cuijk.
Van september 2007 tot 1 januari 2010 werkzaam geweest als griffier in de gemeente
Maasbree, in het bijzonder belast met de begeleiding van de gemeenteraden van Helden,
Kessel, Meijel en Maasbree tijdens het fusieproces en voorbereiding van de griffie voor de
nieuwe gemeente Peel en Maas.
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Juli 1991 t/m juli 2002
Gemeente Gennep (16.900 inwoners)
Gemeentesecretaris
Bijzonderheden wat betreft de vervulling van deze functie:
 Projectleider voor een nieuw gemeentekantoor ( architecten Alberts en van Huut; gereed
sedert oktober 1994);
 Projectverantwoordelijke voor een per 1 januari 1999 afgerond organisatie
ontwikkelingstraject . Kerndoelen van deze reorganisatie waren: integrale sturing op
prestaties en resultaten en een decentrale inbedding van de controlfunctie in de
organisatie.
1 januari 1982 t/m 30 juni 1991
Gemeente Almere (medio 1991: ca. 80.000 inw.)
Directeur van de Dienst Maatschappelijke Zorg en Woonruimteverdeling te Almere
December 1972 t/m december 1981 - Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
Respectievelijk in de functies van:
 Directeur van de Dienst Sociale Zaken te Almere
(1 januari 1979 t/m 31 december 1981)
 Adjunct-directeur van de Dienst Sociale Zaken te Lelystad
(1 januari 1976 t/m 31 december 1978)
 Plaatsvervangend Chef van de Secretarieafdeling Sociale Zaken te Lelystad
(1 november 1974 t/m 31 december 1975)
 Bijstandsmaatschappelijk werker te Lelystad
(1 december 1972 t/m 31 oktober 1974)
April 1970 t/m november 1972
Bijstandsambtenaar Gemeentelijke Sociale Dienst
Maart 1966 t/m maart 1970
Assistent luchtverkeersleider (als Kort Verband Vrijwilliger)

Gemeente Heerenveen

Koninklijke Luchtmacht

NEVENACTIVITEITEN
2009 – heden

Bestuurslid Stichting Museum Het Petershuis te Gennep.
Tevens:
voorzitter van de Werkgroep Wisseltentoonstellingen, en
voorzitter van het Platform Cultuurhistorie Gennep.
2008 – heden
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs Maas en
Niers (Skomen)
2007-heden
Lid adviesraad Elzendaalcollege, scholengemeenschap voor voortgezet
onderwijs in Boxmeer en Gennep
2004 – heden
Bestuurslid van de Vereniging Netwerk Tiel (vereniging van voormalige
gemeentesecretarissen)
1998 – heden
Lid International Institute of Municipal Clerks (IIMC)
 Actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het in 2000 gehouden congres te
Rotterdam;
 Deelnemer in 2002 aan een focusgroep in het kader van een internationaal onderzoek door
de universiteit van La Verne naar de positie van ‘municipal clerks’.
 Inleider en panellid tijdens conferenties in Rotterdam (2000), Kansas City (2001), Whistler
(2004), Chicago (2009) en Reno/Tahoe (2010).
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 Initiatiefnemer voor associatie-overeenkomst tussen de Vereniging van Griffiers (VvG) en
het IIMC; in dat verband betrokken bij de oprichting van een IIMC-opleidingsinstituut in
Nederland (i.s.m. de Bestuursacademie Nederland en het SIOO).
2000 – 2009
Bestuurslid Stichting “GESP”
een particuliere organisatie die zich richt op samenwerking tussen de gemeenten
Gennep, Gelnica (Slowakije) en San Pedro de Lóvago (Nicaragua).
2005 – 2007
Bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers (Skomen)
1998 – 2007
Lid van het curatorium van het Hezelandcollege, school voor voortgezet
onderwijs in Gennep
1986 t/m 1991
Lid gemeenteraad Lelystad (toen: circa 58.000 inwoners)
 Vanaf 1989 als fractievoorzitter (14 leden in een 31 leden tellende gemeenteraad);
 Daarvoor als fractiespecialist RO, Volkshuisvesting en Openbare Werken, en
plaatsvervanger voor Financiën;
 Tevens lid (en plaatsvervangend voorzitter) van de commissie Bezwaar- en
Beroepschriften;
1980 t/m 1985
Docent Bijzonder Bestuursrecht Bestuursacademie Utrecht
 Vakken: Algemene Bijstandswet, Welzijn en Volksgezondheid;

 Mede-auteur van een studieboek ten behoeve van het middelbaar beroepsonderwijs voor
gemeenteambtenaren.

OPLEIDING
 Diverse managementtrainingen, o.a. de leergang gemeentesecretarissen en
trainingen die gericht waren op het begeleiden van veranderingsprocessen in nonprofitorganisaties, bedrijfsmatig management bij de gemeentelijke overheid, coaching,
kwaliteitsmanagement en beslissingsgerichte beleidsontwikkeling;
 Diploma HBO-maatschappelijk werk (HBO-MW) van de Stichting tot Opleiding voor
Sociale Arbeid te Haarlem;
 Diploma Middelbare Sociale Arbeid (MSA) van de Stichting tot Opleiding voor
Sociale Arbeid te Haarlem;
 Diploma School voor de Detailhandel te Zwolle.
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