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Beroepsbeschrijvingen  

 Beroepenavond donderdag 14 maart 2019  

WO-BEROEPEN  

 

1.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  Nucleair Geneeskundige  
Naam  Nel hagen 

Organisatie  Diakonessenhuis Utrecht  
Opleiding  WO Geneeskunde, dr 

 

Patiënten krijgen een kleine hoeveelheid radioactiviteit ingespoten waarna er opnamen van (delen 

van) het lichaam gemaakt worden. Hiermee brengen we metabole processen in het lichaam in 

beeld. We gebruiken dit voor de diagnostiek van patiënten met o.a. hartklachten, bot en 

gewrichtsklachten, schildklierziekten en kanker. Daarbij heb ik kortdurende patiënt contacten en 

zorg voor de verslaglegging van het onderzoek. Daarnaast maken we deel uit van multidisciplinaire 

overleggen met alle betrokken specialisten. 

Steekwoorden: 

patiëntenzorg, beeldvorming, verslaglegging, radioactiviteit, intercollegialiteit, communicatie, 

protocollen, diversiteit van zowel patiënten als onderzoeken. Zelfstandig en betrokken. 

 

2.  Beroepsbeoefenaar 

     Functie  Arbeid & Organisatie psycholoog / Assessment Adviseur       

     Naam  Bert Jan Hamer  

     Bedrijf  Hamer HR Consult www.hamerconsult.nl  

     Opleiding  Doctoraal Psychologie (Rijksuniversiteit Groningen)   

  

Ik ontwikkel en organiseer testprogramma’s (assessments) om kandidaten voor specifieke functies 

te kunnen selecteren en/of te helpen bij hun ontwikkeling. Mijn specialiteit is het selecteren van de 

juiste mensen voor functies waarin het werken onder hoge (tijds)druk belangrijk is, bijvoorbeeld 

leidinggevenden bij de brandweer of reddingswerkers. Ik maak daarbij onder andere gebruik van 

psychologische tests en rollenspellen. Een heel leuk beroep, waarbij geen dag hetzelfde is.  

 

Steekwoorden 

Inleven, analyseren, waarnemen, bedenken, luisteren, verslagen schrijven, adviseren, begeleiden, 

interviewen, doorvragen, kritisch zijn, gebruik maken van wetenschappelijke inzichten en van 

‘mensenkennis’.  

 

3.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  Kinderarts-neonatoloog 

Naam  Richard van Lingen  

Organisatie  Isala Zwolle  

Opleiding  WO Geneeskunde, Dr .  

 

In een team van o.a. artsen, verpleegkundigen en anderen opvang en behandeling van te 

vroeggeboren baby’s of baby’s met (levensbedreigende ) problemen, met als doel ze in goede 

gezondheid naar huis te kunnen laten gaan. Vervolgen van hun gezondheidstoestand en 

ontwikkeling op de polikliniek. Opleiding en onderwijs aan verpleegkundigen, co-assistenten en 

arts-assistenten geven. Onderzoek naar o.a. voeding voor en pijn bij pasgeborenen doen 

steekwoorden:  

Teamverband, verantwoordelijkheid, leven en dood, ouders en kinderen, emotie, zelfstandig, 

sociaal 



Pagina 2 van 16 
 

4.  Beroepsbeoefenaar 

 Functie  Psychiater 

 Naam  Krista Reijgward 

 

Als psychiater ga je op zoek naar de oorzaak van de psychiatrische stoornissen en problemen van 

je patiënten. Je voert daarvoor gesprekken met je patiënten én hun naasten. Daarnaast doe je 

lichamelijk en laboratoriumonderzoek bij je patiënten, en observeer je hun gedrag. 

 

Op basis van jouw bevindingen stel je een diagnose. Jouw patiënt kan bijvoorbeeld lijden aan een 

depressie, eet- of paniekstoornis. Vervolgens stel je een behandelplan op. Als onderdeel hiervan 

kun je medicijnen voorschrijven. Met therapie en medicatie probeer je de symptomen van de 

stoornis te verzachten, zodat jouw patiënten (en de mensen in hun omgeving) een prettiger leven 

kunnen leiden. Veel mensen behandel je jarenlang. Daardoor heb je een intensiever contact met je 

patiënten dan de meeste andere medisch specialisten. Als psychiater werk je samen met onder 

andere psychotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, bewegingsagogen, 

ergotherapeuten en verpleegkundigen. In een team ben jij meestal de manager. 

  

5.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  Consultant   

Naam  Lisa de Groot 

     Bedrijf  Tauw  

     Opleiding  WO, Nederlands, drs. 

 

Voor het werk dat ik doe, kun je niet echt een opleiding volgen. Mensen die ongeveer hetzelfde 

werk doen, hebben milieukunde, sociale geografie of beleidswetenschappen gestudeerd. Sommige 

technische opleidingen hebben een richting projectmanagement. Ik coach projectteams van 

infrastructurele projecten om beter samen te werken. Als teams goed samenwerken, worden grote 

projecten beter en sneller afgerond en voor minder geld. 

 

Ik ben programmamanager. Ik zorg ervoor dat mensen van heel verschillende organisaties goed 

met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Ik zorg ervoor dat ze elkaar makkelijk weten te 

vinden. Dat is nodig, omdat veel projecten op het gebied van infra of natuurontwikkeling heel 

complex zijn. 

Ik begeleid bijeenkomsten op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Hiervoor gebruik 

ik allerlei werkvormen om ervoor te zorgen dat mensen goed naar elkaar luisteren en goed 

samenwerken. 

steekwoorden: 

coachen, luisteren, samenvatten, doorvragen, doelgericht, samenwerken, kennis van 

projectmanagement, kennis van de leefomgeving 

 

 

6.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  Wethouder 

Naam  Irma van der Sloot 

Organisatie  gemeente Kampen 

Opleiding  WO Rechtsgeleerdheid, mr. 

Ik bestuur samen met mijn collega’s de stad. Mijn portefeuilles zijn financiën, duurzaamheid, 

Omgevingswet, Cultuur en Armoedebeleid. Daarnaast ben ik wijkwethouder voor enkele kernen in 

het buitengebied en een wijk in de stad.  
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Ik zorg dat de ambities., die in het collegeprogramma staan worden uitgevoerd en ben 

verantwoordelijk dat de raad een evenwichtige begroting krijgt voorgesteld. 

Steekwoorden: 

Zelfstandig, afwisselend, maatschappelijk zeer betrokken, teamspeler, politiek, strategisch, overleg 

met besturen, inwoners, maatschappelijke organisaties. Samenwerken met provincie, Rijk en 

andere gemeenten. Bestuurlijk en politiek eindverantwoordelijk. 

 

7.  Beroepsbeoefenaar 

 Functie  Predikant en wetenschappelijk onderzoeker  

 Naam  Dirk van Keulen 

Bedrijf  Protestantse Kerk Luttelgeest (50%) en     

   Theologische Universiteit Kampen (50%) 

Opleiding  WO Theologie 

 

In mijn ene baan doe ik alle dingen die een predikant doet: voorgaan in kerkdiensten, 

begrafenissen, trouwdiensten, praten met mensen, vergaderen, catechese, enz., enz.  

In mijn andere baan verricht ik wetenschappelijk onderzoek. Dat leidt tot de publicatie van boeken 

en artikelen. 

 

Steekwoorden: 

God, geloof, kerk, mensen, bijbel; boeken, lezen, schrijven, bibliotheek, lesgeven 

 

8.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  Hoofd Bedrijfsopleidingen & Skillslab 

Naam  Maaike Schievink 

Organisatie  Isala Academie (leerhuis van Isala) 

Opleiding  Onderwijskunde aan de RUG 

  

De afdelingen Bedrijfsopleidingen en Skillslab verzorgen alle bij- en nascholing voor medewerkers 

van het ziekenhuis. Mijn rol is (strategisch) beleid te maken over hoe we de scholing aanbieden, 

leidinggeven aan de mensen die de scholing aanbieden en zorgen dat er voldoende bij- en 

nacholing aangeboden wordt om aan de regels en normen te voldoen. Daarnaast hebben we een 

belangrijke rol in het bijdragen aan de ontwikkelingen die binnen de organisatie en binnen de 

gezondheidszorg gewenst zijn middels opleiding en ontwikkeling. Ik overleg met managers, 

leidinggevenden en medewerkers om te horen welke opleidingsvragen er zijn. Vervolgens heb ik 

overleg met de medewerkers van de Academie om te bespreken op welke manier wij deze vragen 

vorm kunnen geven. Een deel van de vragen kunnen we zelf oppakken, maar ik heb ook contacten 

met externe trainers of bureaus om te bespreken wat zij voor ons kunnen doen. 

Steekwoorden:  

bijdragen aan ontwikkeling, diverse contacten (zowel intern als extern), veel variatie, 

samenwerken, ontwikkelen van beleid en les- of trainingsmaterialen, leiding 

 

9. Beroepsbeoefenaar: 

Functie:  Advocaat, specialist bouw- en ondernemingsrecht  

Naam:  Bram van de Kam  

Bedrijf:  Benthem Gratama Advocaten  

Opleiding:  WO Nederlands Recht, Post doctorale opleiding Beroepsopleiding Advocatuur  

                                                   

Een advocaat verleent rechtsbijstand en geeft juridisch advies en treedt daarbij op voor cliënten in 
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(rechts)zaken.  

 

Steekwoorden 

Vertrouwen, geheimhouding, zelfstandig, people’s business, afwisselend en uitdagend, creatief, 

analyse, flexibel en communicatief (in woord en geschrift).  

 

10. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Accountant. Partner 

Naam  Dolf Bruins Slot 

Bedrijf   EY Transaction Advisory Services 

Opleiding  HBO – HEAO Accountancy – Register Accountant 

WO – Bedrijfseconomie 

Postdoctoraal – Register Accountant 

 

Ik word ingehuurd door bedrijven die bedrijfs(onderdelen) willen kopen en/of verkopen of geld 

problemen hebben. Ik werk in team verband samen met verschillende collegae in het binnen- en 

buitenland om deze bedrijven te ondersteunen. Voor onze organisatie is het belangrijk dat mensen 

zich ontwikkelen en hierdoor een verschil kunnen maken voor onze klanten. 

 

Steekwoorden 

Samenwerken met jonge en energieke slimme mensen bij interessante bedrijven en organisaties, 

afwisselend, strategie, operationeel en financieel, cijfers, betrouwbaar, nationaal en internationaal, 

relevant en afwisselend 

 

11. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Financieel Manager/Business Controller  
Naam  Christine Hopman 

Organisatie  Gemeente Deventer, samenwerkingsverband Deventer, Olst-Wijhe en Raalte  
Opleiding  Bestuurskunde (RUL, Erasmus, MBA Rotterdam school of management)  

  

Ik ben verantwoordelijk voor het financieel management de samenwerking van drie gemeenten op 

het gebied van Informatievoorziening (14 miljoen omzet), Daarnaast stuur ik een team van 

ongeveer 30 personen direct aan. Momenteel werken we aan een kwaliteitsmanagementsysteem 

om alle processen beter te stroomlijnen en continue te verbeteren met als doel: tevreden klanten, 

tevreden medewerkers en een wendbare organisatie. 

Steekwoorden: 
Analytisch, verbindend , coachend en empathisch, Financieel onderlegd, leiderschap, flexibel en 

pragmatisch, Politiek bestuurlijk sensitiviteit (antenne voor de politiek en het bestuur). 
 

12. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Bedrijvendokter 

Naam  Tom Touber 

 

Als het goed gaat in een bedrijf zijn de klanten, aandeelhouders en medewerkers bijna altijd blij. 

Men werkt goed samen en de toekomst ziet er goed uit. Banken verstrekken dan graag leningen 

om die bedrijven te laten groeien. 

Vaker dan je denkt gaat het helaas niet zo goed in een bedrijf of een afdeling. Medewerkers 

worden steeds ontevredener, klanten klagen vaak over slechte service en als het nog erger wordt 

wil de bank haar geld van de lening terug. Dan gaat het hard en kan een bedrijf soms zelfs failliet 

gaan. Dat wil niemand.  
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Net als mensen heeft een ‘ziek’ bedrijf dan een dokter nodig. Als bedrijven dokter wordt ik vaak 

ingehuurd om te kijken waar de oorzaak ligt van de problemen. Zodra we dat weten probeer ik met 

de medewerkers van het bedrijf samen een plan te maken om weer de goede kant op te gaan. Dat 

lukt vaak, maar soms ook niet. Als het wel lukt is iedereen weer blij. Lukt het niet dan hebben we in 

ieder geval ons best gedaan. 

Een bedrijven dokter heeft bij voorkeur een bedrijfskunde opleiding en een helikopter blik over wat 

er gebeurt in een bedrijf. Je moet erg van mensen houden en goed kunnen analyseren hoe 

mensen met elkaar samenwerken of juist niet. Enerzijds moet je een goede vertrouwensband 

kunnen opbouwen met medewerkers maar aan de andere kant moet je ook harde besluiten durven 

nemen. 

Kortom een van de aller leukste beroepen in de wereld :-) 

13. Beroepsbeoefenaar 

Functie:  Adviseur, trainer, coach 

Naam:  Leontien Hommels 

Bedrijf:  Positief Gezond 

Opleiding:   WO – Biologie en Voorlichtingskunde. Later nog Master Public Health 

 

Ik werk als zelfstandige en ik neem opdrachten aan in de gezondheidsbevordering en preventie. Ik 

werk als adviseur bij projecten die te maken hebben met het bevorderen van gezondheid. Ik geef 

lezingen en workshops. Daarnaast begeleid organisaties die meer aandacht willen besteden aan 

de gezondheid en vitaliteit van medewerkers en klanten. Ik geef trainingen, begeleid en coach 

mensen. Daarnaast geef ik les, zoals aan de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid. Mijn 

eerste baan was als biologiedocent. 

 

Steekwoorden:  

Zelfstandig; afwisseling; verschillende opdrachten; blijven ontwikkelen; coachen en trainen; ik werk 

steeds met andere mensen; goed plannen; ik kies zelf wat ik wel en niet doe.  

 

14. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Planner 

Naam  Mark Siemonsma 

    

Als planner zorg ik dat de fabriek kan maken wat verkoop afspreekt met de klant of samen met            

verkoop bepalen wat de verkoop kan beloven. Tevens bepaal ik wanneer en hoe lang materialen,        

middelen en mensen nodig zijn. Hierbij hou ik rekening met andere opdrachten.  Dit doe ik met            

behulp van een planningsprogramma of door in Excel te programmeren. 
  

15.  Beroepsbeoefenaar  . 

Functie:          Chemisch technoloog, Operations Director  

Naam:            Simon Bloem 

Bedrijf:            DSM 

Opleiding:       WO / TU Delft / Chemische Technologie 

 

Leiding geven aan een aantal chemische fabrieken inclusief de logistiek naar de klanten.  Zorgen 

dat onze organisatie bij de hele bedrijfsvoering de belangen van alle betrokkenen (klant, omgeving, 

personeel, aandeelhouder, publiek) kent en afweegt. Besluiten over investeringen en organisatie 

veranderingen. 
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Steekwoorden: 

"Operations is where people and technology meet" Teamwork / Mensen stimuleren / industriële 

productie / innovatie / korte en lange termijn / informatie verwerken en overzien. 

 

16. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Manager Software Development 

Naam  Guus Mathijssen                                                                                                  

Bedrijf ServiceNow, een Amerikaans softwarebedrijf met inmiddels 8000 werknemers 

die werken aan 1 groot softwarepakket 

Opleiding  Universiteit van Amsterdam Informatica, tegenwoordig Computer Science 

 

Ik ben verantwoordelijk voor het maken van de "performance analytics" module van het 

ServiceNow software platform. Met 8 software ontwikkelaars maken we software die kan meten 

(analytics) hoe goed het gaat (performance) met een afdeling, regio of ander onderdeel van een 

bedrijf dat de software van ServiceNow gebruikt. 
De softwarefuncties worden in overleg met de functioneel specialist bepaald, ons team maakt de 

software en de testers controleren de kwaliteit. Iedere 8-9 maanden brengen we een nieuwe versie 

uit, die dan door alle klanten van ServiceNow gebruikt kan worden. 
De software draait "in the cloud", dus niet bij de klant zelf, in 6 data centers in verschillende 

plaatsen in de wereld 

 

Steekwoorden:       

internationaal, Engels, algoritmes, structuur, samenwerken, flexibel, java, javascript, html, css. 

  



Pagina 7 van 16 
 

Beroepsbeschrijvingen 

Beroepenavond donderdag 14 maart 2019 

BEROEPEN  WO / HBO 

 

17. Beroepsbeoefenaar  

Functie  IT-Projectmanager  

Naam  Henk-Jan van der Klis 

Bedrijf  Capgemini 

Opleiding  WO – Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Bestuurlijke Informatiekunde 

 

Bij banken en verzekeringsmaatschappijen leid ik projecten die informatietechnologie (IT) 

gebruiken om de bedrijfsvoering bij verzekeraars of banken te verbeteren. Heel diverse trajecten, 

waarin de functietitel er niet toe doet, maar allerlei mensen met verschillende expertises 

samenwerken aan afgesproken resultaten. Ik geef projectmanagement trainingen bij verschillende 

organisaties en begeleid collega’s in hun loopbaan bij ons bedrijf.  

  

Steekwoorden: 

Afwisseling, volhouden, beweging, proactief, blijven leren, internationale context, met mensen 

(samen)werken, oplossingen voor problemen uitwerken.     

 

18. Beroepsbeoefenaar 

Functie   Senior Communicatieadviseur  

Naam   Annemarie Stam 

Bedrijf   Rechtbank Overijssel 

Opleiding   HBO Facilitaire Dienstverlening. De opleiding die ik volgde om mijn  

huidige beroep uit te kunnen oefenen is Van der Hilst B- en later C-

niveau (opleiding tot senior communicatieadviseur). 
 

Ik adviseer leidinggevenden en het bestuur van de rechtbank hoe ze over bepaalde onderwerpen 

zouden moeten/ kunnen communiceren. Daarnaast treed ik op als woordvoerder, begeleid ik de 

pers bij zittingen van de rechtbank en coach ik persrechters in hun rol. Ik organiseer 

publieksvoorlichting -dagelijks bezoeken bijvoorbeeld schoolklassen een rechtszitting- zoals 

bijvoorbeeld open dagen. 

 

Steekwoorden 

Afwisselend, creatief, taalgevoel, communicatief vaardig, omgaan met mensen, omgevingsbewust 

 

19. Beroepsbeoefenaar 

      Functie  Manager Digital & Smart Farming 

      Naam  Jan Kiers 

      Bedrijf  Agrifirm 

     Opleiding MBO-Administratie, daarna HBO-Commerciële Economie en  

WO Bedrijfskunde 

Ik ben binnen de plantaardige sector verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe digitale 

producten en onderhoud van bestaande producten. Samen met afdeling Verkoop en 

Productmarketing het beste in de markt proberen te zetten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van “Smart Farming”; de landbouw van de toekomst. Hoe kun je met behulp van 

sensoren als: satelliet- en dronebeelden, bodemscans variatie in je uitgangspositie van het gewas 

en/of de bodem zien en op basis daarvan plaatsspecifiek bijvoorbeeld kunstmest strooien of 

gewasbeschermingsmiddelen spuiten? Doelstelling: efficiency voor de boer en duurzaamheid voor 
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boer en maatschappij! Een derde aandachtsgebied is Data. Hoe kun jij veel data verzamelen, die 

analyseren (“big data analyse”) om daar vervolgens algoritmen of modellen voor te ontwikkelen? 

Hoe breng je dit vervolgens tot waarde voor het bedrijf? Tenslotte is het mijn taak om contacten te 

leggen en te onderhouden met leveranciers en onderwijs- en kennisinstellingen. 

Steekwoorden 

Agrarische Sector, Marketing, Business Development, ICT, Apps, Websites, Duurzaamheid, Data, 

Data Science, Netwerken, Mensen ontmoeten, Onderzoek, enz.  
 

20. Beroepsbeoefenaar 

Functie:  Besturingstechnoloog 

Naam:  Wilfred van den Berg 

Bedrijf:  Astellas Pharma Europe B.V. in Meppel 

Opleiding: HBO Technische Informatica  

WO Technische Informatica (tot aan afstuderen) 

 

Vanuit de technische dienst draag ik bij aan de productie van veilige medicijnen door het 

beschrijven van gebruikerseisen voor bediening, ontwerp en besturingsonderdelen van 

productieapparatuur. Ik zorg ervoor dat de productierecepten en softwareversies gestructureerd 

worden bewaard. Ik werk samen met apothekers, procestechnologen en operators aan de 

optimalisatie van productieapparatuur. Samen met ICT-ers werk ik aan een 

dataverzamelingssysteem voor het hele bedrijf. Daarnaast help ik bij ingewikkelde storingen van 

productieapparatuur en ondersteunende installaties. 

 

Steekwoorden: 

Industriële Automatisering, Techniek, Productie, Kwaliteit, Wet- en regelgeving, Analytisch, 

Standaarden, Accuraat, Integer, Internationaal. 

 

21. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Communicatie- en gedragstrainer 

Naam  Aalbert van Sliedregt 

 

Ik geef communicatie- en gedragstrainingen in verschillende sectoren en voor verschillende 

doelgroepen. Naast het geven van de trainingen heb ik gesprekken met HRM medewerkers die 

willen dat ik een training voor hun bedrijf ga geven. Het gaat er dan om dat ik goed achterhaal wat 

hun vraag is en daar een trainingsprogramma bij maak. Ik bedenk dus het programma voor de 

training en voer de training uit. Een voorbeeld van een communicatietraining is bijvoorbeeld een 

training omgaan met boze en agressieve klanten voor medewekers die aan de balie werken of voor 

treinconducteurs. Een voorbeeld van een gedragstraining is een training voor mensen die met 

teveel alcohol zijn aangehouden in het verkeer en ondersteuning krijgen bij het voorkomen van een 

herhaling.  

 

22. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Pedagoog 

Naam  Ingrid van de Ploeg 

 

GEEN OMSCHRIJVING VAN ONTVANGEN 
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23. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Buurtsportcoach 

Naam  Annemiek Bruintjes                                      

     Bedrijf  SportService Zwolle 

     Opleiding  HBO academie lichamelijke opvoeding  

 

Als buurtsportcoach maak ik de verbinding tussen onderwijs, buurt en sport, met als doel om 

iedere inwoner van Zwolle een leven lang te laten bewegen. 

De speerpunten zijn vitale inwoners, gezonde en vitale sportverenigingen en accommodaties. 

 

Steekwoorden: Sportkennismaking, Sportparticipatie, Verenigingsondersteuning 

 

24.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  Grafisch ontwerper. Eigenaar / art-director 

Naam  Judith Ceelen  

Bedrijf  Beeldprikkels concept & ontwerp 

Opleiding  HBO ARTEZ Visuele communicatie  / grafisch ontwerp 

 

De artdirector 

is verantwoordelijk voor de totale visuele verschijning en de manier waarop hij/zij communiceert. 

De artdirector neemt beslissingen over de gebruikte visuele elementen. Hij/zij bepaalt welke 

artistieke stijlen er worden gebruikt. Een artdirector zet gewenste stemmingen, berichten, 

concepten, ideeën om in beelden. 

Grafisch ontwerper 

Een grafisch ontwerper verzorgt het grafisch ontwerp van drukwerk zoals brochures, affiches, 

verpakkingen en boekomslagen, digitale producten (als websites, apps) en ontwerpen voor 

gebruik in verschillende media, zoals een beeldmerk of huisstijl. 

Steekwoorden 

Creatief, concepten, ideeën vertalen voor klant naar doelgroep, deadlines, brainstorm, schetsen, 

visuele denker, verantwoordelijk, computer, besprekingen, elke dag anders. 

 

25. Beroepsbeoefenaar 

Functie   Operationeel manager  

Naam  Thieo Lambers 

Bedrijf  Immigratie- en Naturalisatiedienst  

Opleiding  HBO- HEAO bedrijfseconomie. 

 

Als medewerker van een uitvoeringsorganisatie van de overheid zorg je er voor dat beleidsregels 

worden toegepast en worden nageleefd. Over de beleidsregels zelf heb je als medewerker geen 

zeggenschap, wel over de toepassing en uitvoering. We zullen het dus niet over de 

toelatingsregels voor vreemdelingen hebben, maar wel over het werk al ambtenaar bij een 

dergelijke dienst. 

 

Steekwoorden 

Overheid, Rijksambtenaar. Juridisch  
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Beroepsbeschrijvingen 

Beroepenavond donderdag 14 maart 2019 

HBO-BEROEPEN 

 

26. Beroepsbeoefenaar 

Functie  logopedist  

Naam  Agnes Beijer 

Bedrijf  cluster 4 onderwijs (De Ambelt) 

cluster 2 zorg (De Enkschool)  

Spraak- en Taalambulatorium Groningen (STA) 

Opleiding  VWO, HBO opleiding voor Logopedie en Akoepedie (Windesheim),  

post HBO Taalcoordinator 

  

Werkzaamheden Ambelt : screenen, testen en – zo nodig – behandelen van leerlingen op 

spraak/taalgebied, voorschotbehandeling oudste kleuters, leesbegeleiding (Connect, Ralfi, 

Sleeplezen, Spellen met Specht), overleggen met ouders, Intern Begeleiders, Ambulant 

Begeleiders, orthopedagoog, …. Deelnemer kennisteam spelling/lezen. Schrijven van 

handelingsplannen en schoolverslagen, verslaglegging naar derden. 

Werkzaamheden De Enkschool : dossieranalyse, schrijven logopedisch beeld, overleggen met de 

systeemgericht begeleiders, video interactie begeleiding, coachen van ouders en therapeuten 

(PMT trainer, speltherapeut, ..). Overleg met schoollogopedisten. Testafname. 

Werkzaamheden STA : diagnostisch onderzoek, afstemming met klinisch linguist, neurolinguist 

en communicatief logopedist (ik vervul daar de rol van technisch logopedist). Adviezen geven aan 

ouders, school en derden. 

Schrijven van handelingsplannen.  

 

Steekwoorden 

Zelfstandig, leergierig, pro-actief, plannen en organiseren, samenwerken, creatief zijn, 

doorzettingsvermogen hebben, omgang met verschillende mensen (kinderen – ouders – 

therapeuten), flexibel zijn, veel afwisseling, bijhouden vakkennis. 

 

27. Beroepsbeoefenaar 

      Functie  Ambulance verpleegkundige 

      Naam  Simone Hof 

      Bedrijf  RAV Ijsselland- Ambulancedienst 

      Opleiding HAVO / Inservice opleiding A verpleegkundige / IC/CCU verpleegkundige / 

Ambulance verpleegkundige 

 

Hoe een werkdag eruit ziet valt nooit te voorspellen. Je krijgt te maken met acute en geplande    

hulpverleningen, van eenvoudig tot complex. Je treft mensen van alle leeftijden en uit allerlei 

verschillende culturen die de allerbeste zorg nodig hebben op de meest kwetsbare momenten. Je 

werkt samen met een collega ambulancechauffeur, neemt zelfstandig beslissingen en voert de 

handelingen samen uit. Jij vormt samen met de ambulancechauffeur een belangrijke schakel in de 

zorgketen. 

 

Steekwoorden: 

Medische zorg verlenen, zelfstandig, flexibel,  hectisch, empathisch, leven en dood, samenwerken 

met brandweer/ politie/mobiel medisch team en alle instanties voor [medische]zorg, vrijheid, 

onvoorspelbaar, binnen en buiten,  alle leeftijden.  
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28. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Ergotherapeut  

Naam  Dieneke Dijksma- Hoogkarspel 
Bedrijf  Zorgspectrum het Zand 
Opleiding  HBO Ergotherapie 
 

Als ergotherapeut in het verpleeghuis adviseer en train ik mensen die door bv. hersenletsel een 

gebroken heup of dementie hun dagelijkse activiteiten, zoals wassen en aankleden, huishouden, 

vervoer of hobby’s niet meer kunnen uitvoeren, zoals ze zouden willen. Ik bedenk samen met de 

cliënt oplossingen en train de vaardigheden die nodig zijn, adviseer over hulpmiddelen en kan deze 

aanpassen of bij de aanvraag helpen (b.v. rolstoel, spalk, aangepast fiets, woningaanpassing).  

Ergotherapeuten werken met alle leeftijdsgroepen en kunnen zich na de studie op doelgroepen 

specialiseren en zowel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra als ook in eigen praktijk 

werken. 
 

Steekwoorden:  

Praktisch, creatief, goed kunnen luisteren, analyseren, zelfstandig, empathisch, samenwerken, 

oplossingsgericht 

 

29. Beroepsbeoefenaar 

Functie  bedrijfsfysiotherapeut en adviseur bedrijfszorg  

Naam  Jeroen van Vilsteren 
Bedrijf  Menzis zorgverzekeraar 
Opleiding  fysiotherapie en bedrijfskunde (HbO+) 
  

Ik ondersteun en adviseer grote werkgevers (met meer dan 2000 medewerkers in het opzetten en 

uitvoeren van gezondheidsbeleid. Dit om verzuim te voorkomen, de gezondheid van medewerkers 

te verbeteren en de zorgkosten te verlagen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het organiseren van 

gezondheidsweken, workshops en trainingen op het gebied van bewegen, slaap, voeding en 

ontspanning en health checks. 

 

Steekwoorden 

Preventie, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, gezond werken, verlagen verzuim. 

 

30. Beroepsbeoefenaar 

Functie  HR adviseur    

Naam  Alettta Snitjer 

 

De HR Adviseur houdt zich bezig met het personeelsbeleid  (Human Resource Management) en 

het organisatiebeleid van een organisatie. Hier vallen verschillende taken onder. De HR Adviseur 

heeft een adviserende functie naar het management en een leidinggevende met betrekking tot het 

personeels- en organisatiebeleid. Hieronder valt het advies geven met betrekking op 

ontwikkelingen van medewerkers, werving en selectie, functioneringsgesprekken en beoordelingen 

en salarissen. 

De HR Adviseur houdt zicht ook bezig met conflictregulering en conflictbemiddeling. Vooral de 

conflicten tussen managers en medewerkers hebben zijn aandacht. 

Naast deze werkzaamheden heeft de HR Adviseur ook een aantal administratieve taken op 

personeelsafdeling. Hieronder valt het administreren van en rapporteren over 

personeelsinformatie. 

Uiteindelijk kan de HR Adviseur gezien worden als coach, bemiddelaar, intermediar, informatiepunt 

en regelaar. 

https://www.nationaleberoepengids.nl/beroepen_per_salarisschaal
https://www.nationaleberoepengids.nl/Persoonstype_Bemiddelaar
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31. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Ambulant hulpverlener huiselijk geweld    

Naam  Sylvia Vlierhuis 

 

Binnen mijn functie als ambulant hulpverlener bij huiselijk geweld geef ik ondersteuning aan 

gezinnen waar er sprake is van een onveilige situatie, door bijvoorbeeld psychisch, lichamelijk, 

seksueel geweld. Het doel is om het geweld te stoppen.  
 

32. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Politie    

Naam  Marco Verduin 

 

Mijn functie is Operationeel Expert GGP. Ik ben groepschef, Hulpofficier van Justitie en Officier van 

Dienst. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het (operationeel) aansturen van een 

basisteam, het uitvoeren van HOvJ taken (aanhoudingen toetsen, machtigingen uitschrijven, 

inzetten van BOB middelen, etc. etc). Daarnaast leiding geven aan complexe / grootschalige 

situaties, bijvoorbeeld als er vliegtuig neerstort, een explosie, etc. In het kader van mijn 

personeelszorg, ga ik zo nu en dan nog eens mee met de incidentafhandeling. Kortom, een 

veelzijdige baan.  

Het politievak is de meest veelzijdige baan die er maar bestaat. Geen dag is hetzelfde en jij kunt 

het verschil maken in de samenleving.  

33. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Forensisch Accountant (RA)  

Naam  Rebecca Timmerman 
Organisatie  nationale politie / specialistische ondersteuning 
Opleiding  HBO accountancy, WO post-master registeraccountant; 

 

Boeven vangen! Voornamelijk georganiseerde misdaad/drugsgerelateerde criminaliteit. 

Ik voer overleg met de officier van justitie en onderzoeksleiding over de aanpak van het financieel 

onderzoek, uitzetten van de onderzoekslijn en uitvoeren (deel)onderzoek. Ik maak berekeningen 

van de door de crimineel behaalde winst en kom hierbij met oplossingen voor beslag (zogenaamde 

“afpakken”).   

 

Steekwoorden: 
analytisch, helicopterview, pro-actief, creatief, kunt erg veel leren, geen onderzoek is hetzelfde.  

34. Beroepsbeoefenaar:  

Functie:  Directeur en eigenaar  / Commercieel econoom 

Naam:  Edward van Veen   

Bedrijf:  Arfman Faunatechniek en Hekwerk      

Opleiding:  HEAO CE op Windesheim   

 

De algemene leiding over het bedrijf Arfman Hekwerk BV. Verschillende overleggen intern, MT 

overleg, overleg met verkoop binnen en buitendienst. Directe aansturing van de verkoop afdeling.  

Naast bovenstaande doe ik zelf de verkoop van faunavoorzieningen in heel Nederland. Ik ben 40% 

buiten het bedrijf, bij klanten en 60% op kantoor. De klanten waar ik veel contact mee heb zijn 

Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, wegenbouwers, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 

12 landschappen etc.  

 

Steekwoorden: Motivator, commercieel dier, organiseren, nieuwe dingen bedenken.  
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35. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Financieel advieseur-planner    

Naam  Patricia de Bruyckere 

 

Een financieel adviseur ondersteunt particulieren en organisaties bij het afsluiten van 

financieringen en verkoopt deze. Hij ontwikkelt een financieel plan voor klanten. Een financieel 

adviseur is zelf verantwoordelijk voor het krijgen van nieuwe klanten en probeert hen te 

interesseren in financiële producten. Hij maakt afspraken met klanten om hun financiële situatie en 

daaraan gerelateerde behapbare risico's te bepalen, en op basis hiervan een financieel plan met 

hen op te stellen. Daarnaast regelt een financieel adviseur verschillende financiële zaken voor 

klanten zoals het stellen van financiële doelen en het ontwikkel en van strategieën om deze te 

behalen. Daarnaast beheert en bepaalt hij de aandeel- en obligatiehandel, investeringen en 

verzekeringen in overleg met de klant. 

36. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Adviseur communicatie en marketing    

Naam  Judith van der Woude 

 

Een communicatieadviseur is iemand die een organisatie adviseert op het gebied van de interne 

en (vooral) externe communicatie. In algemene zin denkt de communicatieadviseur na over de 

manier waarop een boodschap kan worden overgebracht aan een specifieke doelgroep. 

Vervolgens doet hij voorstellen en/of neemt hij beslissingen, vaak bijgestaan door een team van 

communicatiemedewerkers. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de omgang met de pers, de 

benadering van klanten en het vormgeven van een complete huisstijl.  

37. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Eigenaar evenementen bureau    

Naam  Marike Galgenbeld 

 

Organisatie van (bedrijfs)evenementen, waarvan de aanleiding en grootte van ieder evenement 

verschilt. Ik mag evenementen bouwen vanuit passie voor zakelijke belevingen. 

Ontzorgen van opdrachtgevers door de concepten precies op de juiste maat te snijden met de 

juiste dosis sfeer, avontuur, cultuur, interactie, communicatie en uitdaging.  

Aan iedere specifieke opdracht koppel ik graag de juiste talenten, dwars door alle disciplines heen. 

38. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Adviseur Rijkswaterstaat    

Naam  Aleid Mansholt 

 

Ik ben adviseur op het gebied van kennis- en innovatiemanagement bij Rijkswaterstaat. Dat 

houdt in dat ik mijn kennis inbreng in verschillende projecten. Dat kan zijn door een bijdrage te 

leveren tijdens vergaderingen of antwoord te geven op vragen van collega’s. Daarnaast leidt ik 

zelf projecten of ben ik verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel in een project van een 

ander. Ik ondersteun mijn manager en directeur door vragen die ze hebben uit te zoeken en te 

beantwoorden of juist hen te waarschuwen als ik risico’s zie.  

39. Beroepsbeoefenaar 

Functie:   Veiligheidskundige 

Naam:   Frits de Koning 

Bedrijf:   Rijnstate (ziekenhuis in Arnhem) 

Opleiding:  HBO Chemische technologie/ milieutechnologie; Hogere Veiligheidskunde; 

MSc Arbeidshygiëne 
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Intern advies geven binnen het ziekenhuis over diverse veiligheidsaspecten, 

zoals  Brandveiligheid, Calamiteitenplannen, Crisisbeheersing, Arbeidsomstandigheden, 

Bedrijfsongevallen, Incidentonderzoek, Patiëntveiligheid, Bedrijfshulpverlening 

  

Steekwoorden 

Ik kom overal in het ziekenhuis en praat veel met medewerkers op alle niveaus. Duidelijkheid en 

vasthoudendheid is gewenst. Het onderwerp wordt belangrijk gevonden, we bouwen iets op (maar 

wel heel langzaam), De eigen verantwoordelijkheid die mensen voor veiligheid hebben dringt maar 

langzaam door. 

 

40. Beroepsbeoefenaar 

Functie:     Bedrijfsvoerder 

Naam:     Menno van der Wal 

Bedrijf:     TenneT Arnhem 

Opleiding:     MTS + HTS Energietechniek (Ingenieur) 

  

Verantwoordelijk voor het verbinden van de vrije marktsegmenten productie, handel en levering 

van elektrische energie met elkaar binnen Nederland onder constante hoogspanning met een 

frequentie van 50 Hertz. Het beschikbaar stellen van transportcapaciteit met het buitenland. 

Eventuele maatregelen worden in samenwerking met omringende landen uitgevoerd. 

 

Steekwoorden 

Netveiligheid, Europese samenwerking, Energiebalans, Europees wisselstroom netwerk, 

Gelijkstroom kabels met Engeland/Noorwegen en Denemarken, Dynamiek van Zon- en 

Windenergie, Landelijke netbeheerder zowel op land als op zee, Energiemarkt, Internationale 

simulatie (crisis)trainingen. 

 

41. Beroepsbeoefenaar 

Functie:   Projectmanager 

Naam:   Herman Oolman 

Bedrijf:   Scania 

Opleiding:   HBO technische bedrijfskunde 

 

Binnen Scania werk ik aan de ontwikkeling en optimalisatie van productie- en logistieke systemen. 

Hierbij gaat het vooral om het maken van nieuwe productie concepten voor de toekomst en het 

realiseren hiervan. Technische bedrijfskunde is hiervoor de basis gecombineerd met technisch 

inzicht, samenwerken met alle lagen in de organisatie en veel eigen initiatief. 

 

Steekwoorden 

Technisch inzicht, samenwerken met alle lagen in de organisatie en veel eigen initiatief. 

 

42. Beroepsbeoefenaar 

     Functie:  Solutions Architect  

Naam:  Edwin Weijdema 

Bedrijf:  Veeam Software 

Opleiding:  HBO Hogere Informatica 

 

Ik werk nauw samen met de sales teams in Benelux & Nordics met de verkoop (pre-sales fase). 

Tevens bedenk ik de architectuur en leg deze vast in een ontwerp. Bij uitdagingen tijdens de 

implementatie ondersteun ik ook (post-sales fase). Ik word als expert/vraagbaak geraadpleegd 

door klanten, partners en collega’s.  Ook deel ik mijn kennis via artikelen, blogposts (VMguru.com), 

boeken, architectuur designs en presentaties bij klanten, partners en op publieke evenementen.  
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Steekwoorden  

Zelfstandig, creatief, innoverend, analytisch, energiek, samenwerkingsgericht, afwisselend, 

uitdagend, communicatie, delen van kennis, reizende evangelist.  

 

43. Beroepsbeoefenaar 

Functie  (IT) Security Analist 

Bedrijf Achmea in Apeldoorn. De organisatie achter verzekeringsmerken als Centraal 

Beheer, FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis 

Opleiding  MTS Electronica, HBO Computertechniek (Technische Informatica) 

 

Mijn afdeling, het Cyber Defense Center, bewaakt de beveiliging van klantgegevens en IT 

systemen van Achmea. Via monitoring reageren we op verdachte acties in het IT netwerk. De 

afdeling adviseert en controleert de organisatie op gebied van IT beveiliging. Voor ons is het 

belangrijk om te zorgen dat we zoveel mogelijk systemen “zien”. 

Op het moment dat er een beveiligingsprobleem is, zorgen wij voor de eerste acties. We 

onderzoeken wat er is gebeurd en welke schade er is. We werken samen met andere IT afdelingen 

om te zorgen dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost. 

We hebben veel te maken met datalekken, DDoS, phising, hackers en fraude. We wisselen 

informatie uit met de overheid (NCSC), andere verzekeraars en banken. Als het nodig is werken 

we samen met de politie. Ik ben gespecialiseerd in netwerktechniek. Vragen over beveiliging van 

het netwerk komen bij mij terecht. 

 

Steekwoorden 

 informatiebeveiliging: IT security, datalekken, onderzoek, hacking, phising, netwerken 

 

44. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Maritiem officier    

Naam  J.F. Blankenstijn 

 

Na het afronden van de HBO opleiding Maritiem Officier aan het HNO (voorheen Hogere 

Zeevaartschool) ben ik gaan varen als MAROF (combinatie van Stuurman en 

Scheepswerktuigkundige) aan boord van container schepen. 
Na een aantal jaren op zee, een overstap gemaakt naar een walbaan en daar ben ik terecht 

gekomen bij het Engelse classificatie bureau Lloyd’s Register, waar ik in de functie van Senior 

Engineer Surveyor mij bezig houd met het inspecteren en keuren van nieuwbouw schepen of 

offshore installaties, periodieke inspecties van bestaande schepen. En inspecties/keuringen van 

onderdelen/componenten/constructies voor de scheepvaart en offshore. Daarvoor bezoek ik 

dagelijks meerdere locaties/bedrijven. 

Voor een eventueel overzicht verwijs ik naar mijn LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/frits-

blankestijn-8b630219/ 

45. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Piloot    

Naam  dhr. Roescher 

 

Aan het beroep piloot wordt vaak gedacht aan een bestuurder van een vliegtuig.  

Tegenwoordig is dat nog maar een klein deel van zijn taakomschrijving, hij heeft er veel nieuwe 

verantwoordelijkheden bij gekregen. 

Hij is meer een manager, technicus, vertegenwoordiger en soms zelf een econoom of politicus 

geworden. Hij moet graag willen reizen en zelfstandig kunnen zijn.  

https://www.linkedin.com/in/frits-blankestijn-8b630219/
https://www.linkedin.com/in/frits-blankestijn-8b630219/
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De veranderingen zijn groot, constante bijscholing is noodzakelijk en het klassieke beeld dat het 

een mannenberoep is ook veranderd. 
 

46.  Beroepsbeoefenaar 

Functie:  basisschool leerkracht  

Naam:     Jeroen Buist  

Bedrijf:  katholieke Jenaplanschool De Phoenix 

Opleiding:  PABO 

 

Ik ben verantwoordelijk voor het lesgeven aan  kinderen in groep 3/4/5 bij ons op school. Ik ben 

bouwcoördinator van de middenbouw ( 3 groepen  3/4/5 ). Ik ben voorzitter van de 

Medezeggenschapsraad bij ons op school. Ook ben ik de coördinator van de PABO studenten en 

vorm met hen een stageleergroep. Daarnaast als onderdeel van het team betrokken bij alles wat 

er bij ons op school moet gebeuren binnen (feestcommissies, schoolontwikkeling, etc... ). 

 

Steekwoorden 

Flexibel zijn, basiskennis van de vele vakgebieden binnen het basisonderwijs, blijvend 

leren/ontwikkelen, hart en oog voor kinderen en hun ontwikkeling, afwisselend, uitdagingen om 

aan iedereen tegemoet te komen.  

 

47. Beroepsbeoefenaar 

Functie Docent ICT 

Software Ontwikkelaar, Programmeur, Software Architect, Software Engineer 

Naam  Thomas Boose 

Bedrijf  Windesheim, HBO-ICT 
Opleiding  HBO – informatica   

   

Als ontwikkelaar ben ik verantwoordelijk voor het maken van software samen met de mensen die 

er gebruik van moeten maken en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de werkprocessen. Als 

architect ontwerp ik combinaties van samenwerkende software componenten ter ondersteuning 

van  bedrijfsprocessen. Een engineer maakt technische oplossingen en betrekt daarbij naast 

functionele en technische wensen en eisen ook maatschappelijke en ethische overwegingen als 

privacy, veiligheid, eigendom en innovatie. Als HBO docent ICT begeleid ik jong volwassenen bij 

hun ontwikkeling tot een beginnend beroepsbeoefenaar en professional. 

  

Steekwoorden 

Creatief, autonoom, analytisch, dienstbaar, software, onderzoekend, afwisselend. 

48. Beroepsbeoefenaar 

Functie:   Journalist   

Naam:   Ilse Hermanides 

Bedrijf  Omrop Fryslân en Hogeschool Windesheim 

     Opleiding  HBO – Journalistiek en WO – Media, Religie en Cultuur 

  

Nieuws en achtergronden, dat is waar het in de journalistiek om draait. Als journalist schrijf je 

artikelen en maak je reportages voor radio en televisie. Je gaat op pad om mensen te interviewen, 

doet onderzoek en op basis daarvan maak je je producties.  

 

Steekwoorden:   

Informatie verwerken. Onderzoek uitvoeren. Contacten leggen. Schrijven. Het nieuws volgen. 

 


