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Ervaring bij: 

 
ICT-dienstverlening: 
Atos Origin 
ANVA 
KPN Telecom  
Lost Boys 
Netcast 
 
Telecom, handel & 
industrie: 
Fokker  
KPN Research 
Unilever 
C1000 
Alliander 
Enexis 
 
Financiële dienstverlening 
en verzekeringen: 
ABN AMRO 
Rabobank 
Menzis 
TKPI 
 
Logistiek & transport: 
TPG/TNT 
Nedtrain 
 
Zorg: 
UMC Groningen  
Gelre ziekenhuizen 
Arbo Unie 
De Schoor, welzijn 
 
Overheid: 
Raad van de 
Kinderbescherming 
IB-Groep(DUO)  
UWV 
Rijkswaterstaat (DI) 
Provincie Friesland 
RDW (ICT) 
Gemeente Leeuwarden, 
Hoogeveen 
 
Onderwijs-organisaties: 
Gooise scholen federatie 
Hanze Hogeschool (ICT) 
RUG 
Parcival College 
NS opleidingen 
ICM-opleidingen 
 

 

Persoonlijke verbinding 

“Mieke brengt verandering binnen organisaties. Haar kracht is 
om snel analyses te maken, situaties te doorgronden en 
pijnpunten, maar ook aanwezige krachtbronnen te benoemen. 
Zij is in staat om vanuit een veilig contact, mensen te raken en 
in beweging te brengen.”  

Veranderkunde is het vakgebied dat ik met hart en ziel beoefen, 
of het nu om organisatie inrichting, werkprocessen, 
taakverdeling, leiderschap, samenwerking of 
gedragsveranderingsvraagstukken gaat. 

 Als bedrijfskundige en ervaren lijnmanager kies ik voor een 
integrale benadering. Ik ben een systeemdenker, betrekt alle 
relevante bedrijfsfacetten en ben van nature gericht op 
congruentie, efficiency en effectiviteitverbetering. Ik zorg voor 
verbinding, breng samenhang aan en zorg dat complexe 
verandervraagstukken behapbaar worden. 

Daarbij hanteer ik bij voorkeur een coachende aanpak, of het nu 
om individuen, teams of organisaties gaat. Door het proces van 
‘bewust worden’ en ‘zelf verantwoordelijkheid nemen’ te 
faciliteren ontstaan gerichte keuzes, krijgen mensen focus. Zij 
gaan vanuit eigen wil aan de slag, waardoor de verandering 
beter geborgd is.  

Ik ben ervaren speler van verschillende veranderkundige rollen, 
waarin ik heb gewerkt met directeuren, managers, professionals 
en andere medewerkers. Ik kan daartussen schakelen, 
afhankelijk van wat nodig is. Ik ben daarbij altijd doelgericht, 
scherp, creatief én persoonlijk betrokken. 

Ontwikkeling 

Om mij in het vak van veranderkundige te ontwikkelen heb ik 
bedrijfskunde gestudeerd aan de RUG, met als specialisatie 
organisatiecultuur en –verandering. Gedurende mijn loopbaan 
heb mijn kundigheid vergroot door te werken binnen veel 
verschillende organisaties, met vakgenoten te sparren en door 
verschillende opleidingen en trainingen te volgen. 
 
Daarnaast heb ik opleidingen gedaan gebaseerd op emotioneel 
lichaamswerk bij het ITIP, om als mens, coach en trainer 
steviger te staan. In combinatie met bedrijfskunde vormt dit 
een stevig fundament, waardoor ik hoofd en hart samen kan 
inzetten. 
 
Ik ben gelicenseerd om te werken met OPQ, Talenten Motivatie 
Analyse, Insights en Insights Transformational Leadership. 

 

Als mens ben ik voortdurend op zoek naar manieren om vol in 
het leven te staan en me echt te verbinden met de mensen om 
me heen. 

 
Verhelderaar 
 
Vormgever van                                
veranderprocessen 
 
Coach van mens & 
organisatie 
 
 
Rollen: 
 
Senior management 
consultant 
 
Sparring partner voor 
verandermanagers 
 
Verandermanager 
 
(Team)coach 
 
Ontwikkelaar, trainer en 
procesbegeleider 
 
Programmamanager 
 
Interim-manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soms moet je even 
stilstaan 
Het doel weer scherp 
krijgen 
In de spiegel kijken 
Om vervolgens gericht in 
beweging te komen 
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Ervaring & Resultaten (diverse relevante projecten) 

Vanaf augustus 2013 zelfstandig management consultant & 
coach. Opdrachten: 

 Programmanager voor het implementeren van een 
Electronisch Voorschrijf Systeem en een veiliger 
medicatiewerkproces waarbij artsen, verpleegkundigen en 
apothekers op een andere manier samenwerken binnen de 
Gelre Ziekenhuizen. Tevens het beheer van het 
softwarepakket binnen ICT laten landen en de EVS-
leverancier aangestuurd. 

 Voorkomen van conflict, als gevolg van doorgroei van de 
onderneming, binnen team bij KLS, producent van 
apotheeksystemen. 

Tussen januari 2008 en juli 2013 senior consultant en 
teammanager bij Pentascope. Met opdrachten als: 

 Versterken van het verandervermogen binnen de Raad van de 
Kinderbescherming door het geven van opleiding, trainingen 
en werkateliers over implementatiekunst aan hele diverse 
doelgroepen. Door een gemeenschappelijke visie op 
veranderen en concrete handvatten wordt het samenspel bij 
een implementatie succesvoller. 

 Organiseren werkconferentie met een dwarsdoorsnede van de 
organisatie over implementeren van integrale veranderingen 
binnen de Raad van de Kinderbescherming.  

 Teamontwikkeling met leidinggevenden en coaching van 
hoofd Apotheek Gelre Ziekenhuis, gericht op meer 
afdelingsoverstijgend samenwerken. 

 Onderzoeken en verbeteren van samenwerking tussen 
Nedtrain en NS Opleiden. Aanbrengen van samenhang in 
stratische-,tactische en operationele sturing op opleiden 
binnen Nedtrain om kritische strategische HRdoelstellingen te 
kunnen halen. Aansturing van NS Opleiden door Nedtrain 
verbetert. 

 Mede ontwikkelen strategische visie op opleiden monteurs en 
deels uitrollen ervan op één locatie binnen Nedtrain.  

 Leiderschapsontwikkeling bij Verosol om in te spelen op 
(dreigende) marktontwikkelingen, waarbij effectiever sturing 
geven aan de voortbrengings- en marketing en innovatie 
keten centraal stond. 

 Begeleiden directie Fokker Aerostructures in hun 
veranderproces. 

 Coachen directeur en managementteam van Parcival College 
bij maken van organisatie- en overlegstructuur. 

 Implementatie van nieuwe manier van sturen op het 
kennisproces binnen Rijkswaterstaat, dienst infrastructuur, 
gebruik makend van een processimulatie-spel. 

 Leiderschapsontwikkeling bij directie en management van 
lokale Rabobanken. 
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 Begeleiden directiecrisis bij lokale Rabobank. 

 Begeleiden strategie traject en teamontwikkeling binnen 
Rabobank Private Banking. Coachen teammanager en 
trainen van groepen medewerkers in omgaan met 
veranderen. 

 Large scale bijeenkomsten / stakeholder-dialoog over visie en 
veranderaanpak bij diverse klanten, o.a. Stichting de 
Opbouw (welzijn).  

 Spreker op HNW congres over veranderkundige aspecten van 
implementeren van Het Nieuwe Werken. 

 Spiral dynamics workshop voor Alliander. 

 Leiderschapstrainingen geven aan managementteams binnen 
TNT Post, ter ondersteuning van een grootschalige 
veranderoperatie. Focus ligt op sturing geven aan 
veranderingen en operational excellence.   

 Begeleiden van een MT binnen Menzis bij verankeren van hun 
visie, door aandacht te besteden aan planvorming, 
afdelingsoverleg, gedrag, teamsamenwerking en quick wins. 

 Begeleiden inkoopafdeling van de Provincie Friesland om 
met bestaande middelen meer toegevoegde waarde te 
bieden: focus op het realiseren van inkoopbesparingen, 
effectief inzetten aanwezige deskundigheid en managen van 
verwachtingen.  

 Ontwikkelen en geven communicatietraining “begrijpen en 
begrepen worden” aan management en alle medewerkers van 
de ICT afdeling van UMCG en bij ANVA. 

 Begeleiden van het management van de ICT afdeling van 
UMCG in hun teamontwikkeling en bij het aansturen van een 
verandertraject. 

 Op basis van Factor4 organisatiediagnose adviseren over 
organisatieontwikkeling aan ICT afdeling van UMCG. 

 Visie ontwikkeling en teambuilding met het 
managementteam van de Schoor, een grote 
welzijnsorganisatie. Coachen van de directeur. 

In de rol van directiebegeleider en teammanager binnen 
Pentascope verantwoordelijk voor: 

 Gezond maken van Pentascope door herijken strategische 
visie, (bege)leiden van reorganisatieprocessen en sturing 
geven aan consultants. 

 Organiseren en facilteren van large scale bijeenkomsten over 
visie en organisatie ontwikkeling. 

 Ontwikkelen van strategische HR visie en opleidingsvisie. 

 Organiseren van interne opleidingsweken. 

 Ontwikkelen en geven van o.a. onze implementatiekunst-
trainingen. 
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Als zelfstandig management consultant & coach heb ik 
opdrachten bij  verschillende organisaties uitgevoerd (1999 
t/m 2007) 

 Adviseren over organisatieontwikkelingsvraagstukken en –
veranderprocessen en het projectmatig aansturen ervan. 

 Interim-management van verander/reorganisatietrajecten. 

 Inrichten van een lerende organisatie, middels 
professionaliseringsprogramma’s om competenties, 
vaardigheden en kennis te ontwikkelen. 

 Ontwikkelen en geven van opleidingen, trainingen en 
workshops over o.a. leiderschap, (verander)management, 
projectmanagement, coachen, creativiteit, omgaan met 
dilemma’s, conflicthantering. onderhandelen en acquireren. 

 Vormgeven en faciliteren van (grote)bijeenkomsten. 

 Persoonlijke coaching, outplacementbegeleiding, 
intervisiebegeleiding en teamontwikkeling.  

Opdrachten waren o.a.: 

 Interim-manager communicatie bij IB-groep gedurende 1 
jaar: reorganisatieplan ontwikkelen en begeleiden, om 
afdeling nieuwe focus en rollen te geven vanuit een shared 
service visie.  

 Ontwikkelen en realiseren van een professionaliserings-
programma om “eruit te halen wat erin zit” bij KPN 
Datacenter, later Atos Origin gedurende 4 jaar. Talent 
ontwikkeling organiseren, ter aanvulling van 
competentiemanagement. Doelgroepen: management, 
consultants, projectmanagers en beheerders. Activiteiten 
o.a.: ontwikkelkader/MD programma maken, opleiden, 
trainen, coachen op managementvaardigheden, 
intervisiebegeleiding, faciliteren managementmeetings. 

 Professionalisering van consultants en projectmanagers bij de 
snelgroeiende internetbedrijven Lost Boys en Netcast. 

 Begeleiden MT en teams van ABN AMRO Groningen in omgaan 
met uitkomsten van medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

 Begeleiding van integratie opleidingssecretariaten van het 
Wenckenbach Instituut (UMCG). 

 Maatwerktraining voor nieuwe klantenteammanagers bij Arbo 
Unie Noord Nederland. 

 Individuele coaching van hoogbegaafde medewerkers met 
functioneringsproblemen binnen de organisatie. 

 Begeleiding management en medewerkers van de ICT-
beheerorganisatie in een veranderproces van de Hanze 
Hogeschool en van een faculteit aan de RUG.  

 Individuele coaching op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling en -effectiviteit, loopbaanontwikkeling, omgaan 
met conflicten en diverse managementvraagstukken, o.a. van 
operationele TNT managers. 
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Werkervaring in daaraan voorafgaande periode: 

Organisatieadviseur, projectmanager en interim-manager 
binnen het  automatiseringswerkveld van KPN Telecom    
(1996-1999) 
Deel van landelijke reorganisatietraject begeleid, complex IT 
implementatieproject geleid, IT professionals en interne 
organisatieadviseurs aangestuurd. 
 
Adjunct-hoofd afdeling Service Development & Support van  
KPN Research (1994 – 1996) 
Medeverantwoordelijk voor circa 50 research medewerkers, die 
vernieuwende projecten binnen KPN moesten realiseren,  
bijdrage geleverd aan het verbeteren van de aansturing en 
loopbaanpaden van de professionals. 
 
Adviseur management opleidingen PTT Post BV (1994) 
Ontwikkelen, organiseren en faciliteren bijeenkomsten en  
trainingen voor management i.k.v. veranderproces. 
 
Procesmanager expeditieknooppunt PTT Post BV  
(1992 – 1994) 
Verantwoordelijk voor de aansturing van circa 300 productie- 
medewerkers. Procesverbeteringen en efficiencyslagen in/met  
de organisatie gemaakt. Sluiting van de vestiging ingezet. 
 
Chef bedrijfsbureau in dezelfde organisatie (1991 – 1992) 
Verantwoordelijk voor circa 30 medewerkers staf 
(P&O,financiën) en ondersteuning (huisvesting, bode, 
secretariaat). Splitsing en  herinrichting van dit organisatie-  
onderdeel gerealiseerd.  
 
Managementtrainee  bij PTT Post BV Regio Noord Oost  
(1990 – 1991) 
  
Kwaliteitsadviseur en - trainer bij de Unilever Vlees Groep 
(1990) 
Implementeren van een kwaliteitssysteem gebaseerd op de  
Management en Arbeid Nieuwe Stijl filosofie. 
 
Begeleider MANS project bij Lucas Aardenburg (Iglo-Unilever) 
(1988-1989) waarvan 9 maanden als afstudeerproject. 
 
 
Onbetaalde werkervaring: 
2 jaar voorzitter oudercommissie kinderdag verblijf. 
 
3 jaar actief lid van de Medezeggenschaps Raad van een 
basisschool, in een dynamische periode. 
 
2 jaar voorzitter van de Gemeenschappelijke MR van 
Openbaar Basisonderwijs in de gemeente Zuidhorn.  Actief 
betrokken bij implementatie van lumpsum-financiering, 
verzelfstandiging, voorgenomen fusietraject en de impact van 
dit alles op het dagelijks functioneren van de organisatie. 


