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Huidige opdrachtgevers ComunYdaad (2014):

Stchtng de Wending Projectleider/procesmanager Voedseltuin Amsterdam Noord, i.s.m. 
Voedselbank en Resto van Harte, juni 2012 – juli  2015 (Vanuit Netwerk 
BuitenRuimte voor Contact)

De Gezonde Stad Procesmanager Op de Schop: omtoveren van tjdelijke, braakliggende 
terreinen tot natuurlijke speel-en ontmoetngsplekken voor de wijk, diverse 
locates in Amsterdam,  maart 2012 –  oktober 2014

Opdrachtgevers ComunYdaad 2011-2013

Portes Begeleiding uitvraag Sociaal Makelaarschap Gemeente Utrecht, 
Zet Adviestraject maatschappelijk betrokken ondernemen Provincie Noord-

Brabant, 
Zet Ontwikkeling programma Beleef je Wijk, i.s.m. Sport Service Noord Brabant
KNMH Maken Plan van Aanpak ‘Op de Schop’
Stchtng DOEN Haalbaarheidsonderzoek t.b.v. project Voedseltuinen 
De Sleutels Organisate tuininspiratebijeenkomsten i.v.m. herinrichtng buitenruimte
Gemeente Culemborg Draagvlakonderzoek herinrichtng openbaar terrein in woonwijk in 

Culemborg

http://www.comunydaad.nl/


Overige werkervaring

November 2009 - Zet, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de Provincie
Maart 2011 Noord-Brabant, Tilburg

▪ Advisering en ondersteuning van instellingen, maatschappelijke 
organisates gemeenten op het gebied van vrijwillige inzet, integrale 
armoedebestrijding en informele zorg

November  2006- Beleidsmedewerker/ projectleider  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling,
Augustus 2009 Gemeente Utrecht, Utrecht

▪ Beleidsontwikkeling- en beïnvloeding op gebied van wijkaanpak, 
inburgering, integrate, welzijn

▪ Ontwikkelen, coördineren, monitoren en evalueren van projecten 
(inhoudelijk, fnancieel en administratef) op het gebied van 
maatschappelijke partcipate, inburgering en welzijn. O.a. 
Projectcoördinator van Van Binnen naar Buiten; een integrale, vraag 
gestuurde wijkaanpak met als doel vergroten sociale cohesie, 
samenwerking tussen verschillende partjen als overheid, corporates en 
welzijnsorganisates en empowerment van bewoners 

Oktober 2001- Beleidsadviseur, Scala, expertsecentrum voor emancipate en 
November 2006 partcipate, Roterdam

▪ Signaleren, volgen en analyseren van maatschappelijke en politeke 
ontwikkelingen en deze vertalen in projectvoorstellen en 
beleidsadviezen op het gebied van emancipate en partcipate. Thema’s: 
o.a. , inburgering, werkgelegenheid, huiselijk geweld

▪ Projecten ontwikkelen, aansturen, uitvoeren, monitoren en evalueren

▪ Advisering en ondersteuning van instellingen, maatschappelijke 
organisates en (deel)gemeentelijke overheden 

▪ (Mede)ontwikkelen en vastleggen van methodieken

▪ Ontwikkelen en schrijven van informate- en voorlichtngsmateriaal 

▪ Fondswerving

Januari 1998 - Programme Ofcer, UNIFEM (United Natons Development Fund for
April 2000 Women), Regionaal kantoor voor Mexico, Midden-Amerika, Cuba en 

Dominicaanse Republiek. Mexico-Stad, Mexico
▪ Ontwikkelen van UNIFEM beleid en dit vertalen in internatonale 

programma´s en projecten, o.a. op het gebied van geweld tegen 
vrouwen, werkgelegenheid en onderwijs

▪ Coördineren, monitoren en evalueren van internatonale programma’s 
en projecten in de regio (inhoudelijk, fnancieel en administratef)

▪ Beoordelen van projectvoorstellen en fnancieringsaanvragen uit de regio

▪ Ontwikkelen en schrijven van informate- en voorlichtngsmateriaal

▪ Coördineren van de werkgroep gendermainstreaming van de Verenigde 
Nates in Mexico (bestaande uit 15 VN organisates) 

▪ Organiseren van (inter)natonale bijeenkomsten

Januari 1996 - Associate Expert  Vrouwen, Scholing en Werkgelegenheid, ILO
Januari 1998 (Internatonal Labour Organisaton), Managua, Nicaragua

Het verbeteren van de toegang van meisjes en vrouwen tot beroepsvorming 
en technisch onderwijs en het vergroten van hun mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt door:
▪ Voortgangsbewaking en evaluate van verschillende projectactviteiten 

▪ Organiseren, coördineren en (mede)uitvoeren van trainingen en 
workshops 

▪ Opzeten, coördineren en uitvoeren van onderzoek



Maart - Juli 1994 Vervanging Associate Expert  (Zwangerschapsverlof) Vrouwen, Scholing en 
Werkgelegenheid, ILO, Managua, Nicaragua

▪ Voortgangsbewaking van projectactviteiten 

▪ Opzeten en uitvoeren van onderzoek 

▪ Ontwikkelen en schrijven van handboek over onderzoek met een 
genderperspectef

Opleidingen en cursussen
W.O  Culturele Antropologie (Doctoraal), Universiteit Utrecht

Afstudeerrichtng: Gender- en Ontwikkelingsvraagstukken in Latjns-Amerika. 
Afgestudeerd in 1994

UNIFEM In company training Results Based Management, 1998
De Beuk In company trainingen lobby en beleidsbeïnvloeding en projectmatg werken,

2004
Van Harte en Lingsma Leergang Communicate, Interacte en Managementvaardigheden voor niet 

leidinggevenden. Gecertfceerd in 2005
CDI Advies & Coaching In company training De nieuwe Professional, Zet, 2010
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