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Beroepsbeschrijvingen Beroepenavond 2020 

 

WO-BEROEPEN  

 
 

1.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  Notaris    
Naam  Margreet Procee 

Organisatie  Notariaat Salland 

Opleiding  Notarieel recht 

 

Een afwisselend beroep, waarbij je in aanraking kunt komen met veel rechtsgebieden en waar ook 
de mogelijkheid tot specialisatie bestaat. Je komt de cliënt tegen in verschillende fases van zijn 
leven: bij het samenwonen, trouwen op huwelijksvoorwaarden, de aankoop van een woning, het 
starten van een onderneming en bij het afwikkelen van nalatenschappen en (echt)scheidingen. 
 

Steekwoorden: 

Opstellen van juridische stukken; advisering; contact met cliënten; geheimhouding; onpartijdig 

optreden, adviezen verstrekken als partijnotaris. 

 

 

 

2.  Beroepsbeoefenaar 
     Functie  QA Operations Manager (levensmiddelentechnoloog)      
     Naam  Michiel de Boer  
     Bedrijf  FrieslandCampina 
     Opleiding  Levensmiddelentechnologie - Wageningen 
  

In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor 3 kwaliteitsteams op 3 verschillende fabrieken van 
FrieslandCampina in Meppel, Lippstadt (D) en Salatiga (Indonesië). Als QA Teams zijn wij 
verantwoordelijk dat onze producten voldoen aan geldende wet- en regelgeving en aan de 
afgesproken klanteisen. Wij geven ondersteuning aan de fabrieken op verschillende vlakken zoals: 
 

 het in stand houden van een Kwaliteits Management systeem 

 het zorgen dat audits van certificerende instelling en klanten goed verlopen en dat acties 
daaruit worden opgevolgd 

 Support aan productontwikkeling 

 Support bij klanten klachten etc. 
 
Steekwoorden: 
Denken in processen, nauwgezet, samenwerken met verschillende disciplines en niveaus in de 
organisatie, klantgericht, werken in internationale omgeving (internationale collega’s en klanten). 
Kennisdrager. 
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3.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  General Counsel / Advocaat  

Naam  Bram van de Kam   

Organisatie  Koninklijke VolkerWessels 

Opleiding  Nederlands Recht, Post doctorale opleiding Beroepsopleiding Advocatuur 

 

Een advocaat verleent rechtsbijstand en geeft juridisch advies en treedt daarbij op voor cliënten in  

(rechts)zaken.   

  

Steekwoorden: 

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

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

 

4.  Beroepsbeoefenaar 

 Functie  Kinderarts / Neonatoloog 

 Naam  Marieke Hemels 

 Organisatie  Isala 

 Opleiding  WO Geneeskunde 

 

Als kinderarts stel je een diagnose (welke ziekte is het?) en behandel je kinderen van 0-18 jaar. Als 

kinderarts-neonatoloog heb je je verder gespecialiseerd in de zorg voor pasgeborenen, je werkt op 

een intensive care voor te vroeg en/of ziek geboren baby's. Naast het werk op de afdeling 

(ziektebeeld vaststellen, juiste behandeling inzetten, oudergesprekken, ingrepen), zie je de 

kinderen na de IC opname terug op de polikliniek om te kijken naar de ontwikkeling.  

Hierbij heb je niet alleen aandacht voor het kind maar voor het hele gezin. 

 

Steekwoorden:  

Sociaal, empathisch, doortastend, stressbestendig, doorzettingsvermogen, passie, teamwork. 

 

 

5.  Beroepsbeoefenaar 

      Functie:       Officier Logistiek, Bevoorrading en Transport       

Naam:          Dennis Bouman 

Bedrijf:       Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht 

Opleiding:    Militaire Bedrijfswetenschappen (WO bacheloropleiding)            Behaald 

                    Master Management aan de Open Universiteit (OU)                   Verwacht  

 

Ik ben de leidinggevende van een transportafdeling en geef leiding aan direct 6 en indirect 68 

werknemers. Ik zie erop toe dat het team aan leidinggevenden, dat direct onder mij valt, zijn taken 

goed uitvoert en dat de interne (logistieke) processen goed lopen. Daarnaast zorg ik ervoor dat de 

eenheid voorbereid is op eventuele militaire inzet en ben ik verantwoordelijk voor de opleiding en 

training en het begeleiden en beoordelen van het personeel. 

 

Steekwoorden: 

Begeleiden, beoordelen en ontwikkelen medewerkers, analyseren, problemen oplossen, rust 

creëren in stressvolle situaties, overzicht houden, aansturen, initiatief nemen, verantwoordelijkheid 

nemen, procesbewaking. 
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6.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  Energiedeskundige   

Naam  Gabor Oolthuis 
Organisatie  Provincie Overijssel    
Opleiding  Bestuurskunde en WO Engelse Taal en Letterkunde 

Ik ben verantwoordelijk voor de energietransitie voor de provincie Overijssel. In een netwerk met 

maatschappelijke partners voeren wij het klimaatakkoord uit. Doelstelling is 20% nieuwe energie 

in 2023 en 49% CO2-reductie in 2030. Het werk gaat van windmolens via biomassa naar isolatie 

van woningen. Altijd gericht op het in staat stellen van bewoners en bedrijven om de goede 

maatregelen te nemen. We doen dat met een team van circa 25 mensen. 

Steekwoorden: 

Complex, politiek en bestuur, ecologie en economie, maatschappelijke transitie, mensen in 

beweging krijgen, samenwerking, team, goede voorbeeld geven, resultaat halen, sturen op 

rendement.     

 

7.  Beroepsbeoefenaar 

 Functie  Huisarts  

 Naam  Han Mulder  

Bedrijf      Huisartsenpraktijk Dalfsen       

Opleiding     Geneeskunde 

 

De huisarts is het eerste contact voor mensen bij vragen op medisch gebied. Hij is gespecialiseerd         
in het diagnosticeren van ziekten en begeleiden van mensen met een nieuwe of een bekende 
ziekte. Zo nodig zorgt hij voor doorverwijzing naar sub specialisten. 
 
Steekwoorden: 
Analyseren, medisch inhoudelijk, snel handelend, van psychosociaal tot ingrepen uitvoerend, 
empathisch, context gevoelig, cultural sensitive, continuïteit van zorg voor de mensen die hij 
begeleidt. 
  

8.  Beroepsbeoefenaar 

Functie  E-commerce manager 

Naam  Sjoerd Mellema  

Organisatie  Mellema Marketing - Freelancer 

Opleiding  Commerciële Economie 

 

Werkzaamheden die ik doe horen ook bij beroepen als Online Marketeer of Digital Marketeer. Het        

is mijn doel om websites, webwinkels of Apps zo te optimaliseren dat bezoekers geholpen worden      

met hun vraag of probleem. Of dat nu informatie is of een product is dat ze willen aanschaffen:            

alles om de klant te helpen! Uiteindelijk helpt dat mijn klant, een bedrijf, stichting of instelling, om      

hun doelen te realiseren. 

 

9. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Engineer  

Naam  Ana Cuellar        

Bedrijf  HINT 
     Opleiding  WO – Electronic Engineering – Universiteit Bogotá (Colombia)  

Master – Mechatronics – Technische Universiteit Eindhoven  
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Eindverantwoordelijk voor de uitvoering en het leveren van ‘Control & Automation’ projecten in 

de olie- & energie-industrie. Voorbeelden: olievelden in Oman, petrochemische fabriek in Saudi-                

Arabië, booreilanden voor de kust van Gabon (Afrika) en i.s.m. TNO, energietransitie project in de      

Noordzee. Meedenken vanuit de klant om een efficiënte en passende oplossing te leveren. 

Definiëren van de projecten scope. Aansturen van het engineering team bij de implementatie, 

testen en het in werking stellen. 

 

Steekwoorden: 

Engineering, internationaal, Engels, regeltechniek, meedenken, communicatie op verschillende                

niveaus (van operator tot manager), oog voor detail, planning, culturele verschillen. 

                                            

 

10. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Epidemioloog 
Naam  Suzan van Dijken 
Bedrijf   GGD Flevoland 
Opleiding  HBO Milieukunde en WO Pedagogiek 

 

Vaak ben ik bezig met cijfertjes, ik werk met grote databestanden. Met behulp van SPSS 

statistieken of R zoek ik naar verbanden – bijvoorbeeld hebben eenzame mensen meer overlast 

van verkeerslawaai? Of zijn vrouwen op Urk gezonder dan die in Almere? De resultaten verwerk ik 

dan in factsheets of ze komen op een website te staan. Ook ga ik bij gemeenten langs om ze te 

informeren over de gezondheidssituatie in hun gemeente. 

Steekwoorden: 

Nieuwsgierig, zelfstandig, analytisch, niet bang voor cijfers, onderzoeken. 
 

 

11. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Ruimtevaart ingenieur  
Naam  Bertil Oving 

Organisatie  Ministerie van Defensie  
Opleiding  Lucht- en ruimtevaarttechniek  

 

Ik werk als system engineer aan ruimtevaarttoepassingen, waaronder raketten en satellieten, en          

onderdelen daarvan zoals instrumenten, grondinfrastructuur en testsystemen. Ook ben ik bezig            

met het ontwerpen en implementeren van software voor simulaties, prototypes en echte ‘flight’          

modellen. Momenteel werk ik aan een communicatie ‘payload’ voor een kleine satelliet. 

 

Steekwoorden: 

Brede kennis, overzicht houden, gestructureerd werken, zelfstandig en in teamverband,                          

verbindende factor tussen managers en technici, hardware, software, documenteren, testen. 
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12. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Predikant / Theoloog 

Naam  Bart Trouwborst 

Bedrijf  Protestantse Kerk Nederland 
Opleiding  Theologie + kerkelijke opleiding 

 

Onderdelen van mijn werk zijn het voorbereiden van en voorgaan in de eredienst op zondag;  
het verzorgen van (crisis)pastoraat; het geven van inhoudelijk toerusting (zowel op cognitief- als 

geloofsniveau); het mede verantwoordelijk zijn voor het bestuurlijke deel van het kerkenwerk; 

daarnaast is er ook de mogelijkheid van bovenplaatselijk kerkenwerk (bestuurlijk of meer                      

inhoudelijk). 

Steekwoorden: 

Reflectie op de eigen geloofsweg, fijngevoelige antenne voor de Bijbeltekst (close-reading);                  

datzelfde geldt voor het pastoraat: een fijngevoelig zintuig voor de ander: een luisterhouding;                

bereid  zijn het ‘’leven in al zijn uitersten’’ tegen te komen; communicatieve vaardigheden;                    

authenticiteit; verbindend aanwezig zijn; stimuleren van doorgeven van wat geloofd wordt; de liefde      

van en voor God; liefde voor en omzien naar elkaar; humor. 

 

 

13. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Dierenarts landbouwhuisdieren/Mede eigenaar dierenartspraktijk  
Naam  Mathijs Bakker 
Bedrijf  Diergeneeskundig Centrum Midden Salland 
Opleiding  Diergeneeskunde 
 
Mijn werkzaamheden spelen zich met name af op het “boeren” erf. Waarbij de dieren en de 
eigenaar (lees melkveehouder) centraal staan. Hierbij ligt de nadruk op het behandelen van 
patiënten en het tijdig signaleren van problemen in het productieproces. Voorop staat hierbij 
dierenwelzijn en volksgezondheid. 
 

Steekwoorden: 

Zelfstandig, eigen baas, ondernemend, met zowel dieren als eigenaar kunnen omgaan, 
communicatief, probleem oplossend, dierziekte preventie. 

  

 

14.  Beroepsbeoefenaar  . 

Functie  GZ Psycholoog 

Naam  Renate Blekkink 

Bedrijf  Trajectum LVB 

Opleiding  WO (orthopedagogiek en GZ-psychologie) 

 

Binnen de kliniek heb je gesprekken met cliënten, je stelt diagnoses en geeft behandeling. Je 

ondersteunt teams die de dagelijkse begeleiding aan cliënten bieden. Dit vraagt veel stevigheid en 

reflectie van iedereen. Samen met de teams en therapeuten zorg je ervoor dat cliënten zich 

ontwikkelen naar meer passend gedrag en een grotere zelfstandigheid. Als GZ-psycholoog kun je 

op heel verschillende plekken werken waarbij de meeste cliënten thuis wonen. Ook varieert het 

van  werken met kinderen, gezinnen, ouderen tot bijvoorbeeld mensen die (gedwongen) 

opgenomen zijn. 
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Steekwoorden: 

Stevig staan, stressbestendig zijn, inlevend vermogen, veel contact, dynamisch, rechtbank, 

verslagen schrijven, grenzen stellen, onvoorspelbaar, wetgeving. 

 

15. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Orthopedisch traumachirurg 

Naam  Kees van Egmond 

Bedrijf  Isala 
Opleiding  Geneeskunde 

 

Het zien van patiënten met klachten van het bewegingsapparaat, zoals artrose, pijn, sportletsels. 

Uitvoeren van operaties. Tevens de opvang en behandeling van (multi) trauma patiënten. 

Steekwoorden: 

 Polikliniek, operaties, spoedeisende hulp, ongevalschirurgie. 

 

16. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Adviseur veiligheid en crisisbeheer   
Naam  Hanneke Vreugdenhil 

Organisatie  adviesbureau HKV lijn in water  https://www.hkv.nl/ 

Opleiding  WO Technische Natuurkunde 

 

Mijn werk als adviseur is heel afwisselend. Ik probeer samen met waterschappen, provincies, 

gemeenten, maar ook veiligheidsregio’s en landelijke overheid antwoorden te vinden op vragen 

die gaan over waterveiligheid en de voorbereiding op overstromingen. Het kunnen berekeningen 

zijn (hoe snel komt het water in de stad als de dijk breekt) of analyses (welke bevolkingsgroepen 

kunnen zichzelf niet redden als er een evacuatie nodig is). Ik ben veel bij deze organisaties 

aanwezig, organiseer bijeenkomsten, workshops, vergaderingen. Het resultaat komt vaak in een 

rapport of een presentatie. En als het klaar is, begin ik met de volgende vraag.  

Steekwoorden: 
Variatie, maatschappelijk relevant, samenwerken met collega’s, internationaal, schrijven, 
interviews, workshops, basis in techniek en wiskunde, innovatief. 
 

 

17. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Bouwkundig onderzoeker en Universitair docent 
Naam  Freek Bos 

Bedrijf  TU Eindhoven – Faculteit Eindhoven 
Opleiding  WO Bouwkunde 

 

Een Universitair Docent heeft 3 hoofdtaken: 1) onderwijs geven aan studenten. Zelf geef ik                    

colleges, instructies (voor oefeningen), en projectgroepen waarin studenten zelf constructies                

moeten ontwerpen en berekenen. 2) Wetenschappelijk onderzoek. Onze leerstoel doet sinds 

2015 vooral onderzoek op het gebied van het 3D printen van beton. Mijn specialisatie is de 

wapening van geprint beton. 3) onderzoeksgeld verwerven en andere organisatorische taken.  

Steekwoorden: 

Analytisch, technisch, bèta, zelfstandig, abstract, didactisch, communicatief. 

 

https://www.hkv.nl/
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18. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Business Controller / Finance & Control 
Naam  Frank Evers 

Bedrijf  Interface 
Opleiding  WO Bedrijfseconomie (Finance & Control) 

Intern financieel advies geven binnen Interface over duurzame, efficiënte en effectieve productie 

van tapijt en zorgen voor een gezonde winstgevendheid. Als onderdeel van het managementteam 

deed ik voorstellen voor investeringen en betere processen i.s.m. andere managers, 

kostprijsberekeningen, benchmarks en gaf ik presentaties over maandresultaten, besparingsacties, 

en de mate waarin de strategie werd opgevolgd. Ik reisde maandelijks naar andere landen waar we 

ook productievestigingen hadden. Tegelijkertijd waren we 1 van de duurzaamste bedrijven ter 

wereld, zonder dat dit ten kosten ging van de winst. Hoe? Daar kan ik je op de avond meer over 

vertellen. 

Steekwoorden  

De controller heeft helikopterview, inlevingsvermogen en is analytisch, proactief, stabiel, cijfermatig 

sterk, gestructureerd, …..en vind bedrijfseconomie leuk. 

 

 

BEROEPEN  WO / HBO 

 

 

19. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Orthopedagoog   

Naam  Yvonne Bijl  

Bedrijf  Bloomom (eigen bedrijf) en het Expertisepunt 
Opleiding  HBO en WO pedagogiek 

 

Als orthopedagoog begeleid ik kinderen en hun ouders bij allerlei strubbelingen in het leven, in de      

opvoeding. Daarnaast begeleid ik leerkrachten in het regulier onderwijs vanuit het Speciaal                    

Onderwijs. Ik begeleid hen wanneer zij gedrags-specifieke vragen hebben omtrent een kind.  

Steekwoorden: 

Luisterend oor, oplossingsgericht, praktijkgericht, orthopedagogische begeleiding en coaching. 
 

 

20. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Jet Waanders – de Vries  
Naam  Directeur vertaal- en coachingsbureau  

Organisatie  Engels met Jet – 2SpeakUp  

Opleiding  WO Engelse taal en cultuur  

 

Vanuit een cultureel bewustzijn maken wij zakenmensen wereldwijd bewust van hun keuze voor 

het gebruik van de Engelse taal. Op deze manier leren zij op een effectievere wijze te 

onderhandelen, vergaderingen te beleggen en  internationaal sterker in hun schoenen staan.  

We proberen op deze manier inclusiviteit in het bedrijfsleven te brengen. 
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Steekwoorden: 

Zelfstandig én samenwerkend, onderzoekend, sociaal, omgang met veel verschillende 

zakenmensen, afwisselend, cultuur, avontuurlijk en wereldreiziger! 

 

 

21. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Rechercheur 

Naam  Marco Verduin 

Organisatie  Politie 

Opleiding  Politieacademie 

Er zijn verschillende soorten rechercheurs. Rechercheurs die sporen (zoals vingerafdrukken en 

haren) zoeken, veilig stellen en analyseren. Rechercheurs die bijvoorbeeld een buurtonderzoek op 

straat uitvoeren na een serie inbraken. Rechercheurs die het internet afzoeken naar strafbare 

feiten. Rechercheurs met specifieke kennis over fraude, harddrugs, belastingen en geld. Ook 

zedenmisdrijven worden door een speciaal rechercheteam behandeld. Of rechercheurs die 

informatie inwinnen (bijvoorbeeld uit gegevensbanken of met behulp van speciale technieken zoals 

afluisteren en observeren) over criminelen, hun werkwijze en de strafbare feiten die ze gepleegd 

hebben. 

 

 

22. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Schade-expert  (Personen & Letsel) 
Naam  Arnold Stroosma, NIVRE-re 
Bedrijf  Nationale Nederlanden 
Opleiding  Diverse vakopleidingen op juridisch, medisch & financieel niveau,  

    waaronder Register Expert opleiding met permanente educatie vereiste.   

 

Bezoeken (thuis) van slachtoffers van ongevallen of hun nabestaanden. Dit kunnen verkeers- of 

arbeidsongevallen zijn, maar ook medische fouten of bijvoorbeeld hondenbeten. Beoordelen 

aansprakelijkheid en beoordelen welke medische en financiële schade een gevolg is van het 

ongeval. Schade in kaart brengen, betalen van de schade. Overleggen met medisch adviseurs, 

advocaten, arbeidsdeskundigen, enz.. 

 
Bekende letselschade zaken: ongeval met Stint tegen trein, voetballer Nouri (waar te laat medisch 

werd ingegrepen), DJ Paul van Dijk die van een podium valt en hersenletsel oploopt, enz..   

Jaarlijks zijn er zo’n 500 verkeersdoden, 60 doden na arbeidsongeval en zo’n 30.000 

letselschadeslachtoffers. Sommige letselschades kosten miljoenen. 

 
Het werk is heel divers en veelal ook complex. Een beenbreuk voor een boer of 

vrachtwagenchauffeur heeft veel meer en andere gevolgen dan voor een administratief 

medewerker. Of dat een woning helemaal aangepast dient te worden i.v.m. een dwarslaesie.  

Er kan ook sprake zijn van fraude. Dan is er overleg met fraude coördinatoren, onderzoekers, 

politie, enz.. 
 

Steekwoorden: 

Juridische-, medische- en mensenkennis is belangrijk, maar ook belangrijk zijn empathisch en 

analytisch vermogen. 
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23. Beroepsbeoefenaar 

 Functie  Projectmanager Vastgoed 

Naam  Giska Eisma 
Bedrijf  Woningstichting SWZ, sociale verhuurder van ongeveer 7.000  

woningen in Zwolle  

Opleiding  HTO Bouwkunde en TU Delft Bouwkunde, ir. 
  

Ik ben verantwoordelijk voor het bepalen van de toekomst van de woningen van SWZ. Dat doe ik 

samen met mijn collega’s van verschillende disciplines. Daarnaast werk ik samen met de 

gemeente, andere woningstichtingen en ontwikkelaars aan toekomstvisies van (delen) van de stad. 

Nu ben ik bezig in Dieze-Oost en Holtenbroek. Uit die visies komen projecten waarvan ik een deel 

samen met collega’s leidt van idee tot uitvoering (zowel technisch als sociaal).   
 

Steekwoorden:  

Spin in het web, zelfstandig, creatief, omgang met verschillende soorten mensen, proactief, goed 

luisteren, afwisselend, oplossingsgericht, werken in een team, waar je leiding aangeeft. 

 

24. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Zelfstandig IT-specialist / softwareontwikkelaar   
Naam  Marcel Wilmink 

Bedrijf Verschillende altijd op inhuurbasis – Op dit moment Wageningen Universiteit 

en Research 
Opleiding  HBO Computertechniek en WO Informatica 

  

 Ik help medewerkers, teams en organisaties met het sneller en efficiënter ontwikkelen van 

(software) producten. Mijn bijdrage daarbij betreft niet zozeer de technische kant maar meer de 

zogenaamde procesmatige kant, bijvoorbeeld: Hoe werken de mensen samen in het team? Hoe 

werken de teams samen? Welk probleem heeft de klant (gebruiker) en hoe kan die door een 

nieuwe feature in het product worden geholpen? Ik doe dat als zelfstandig ondernemer, ik regel mij 

eigen opdrachten, mijn eigen ontwikkeling (opleiding) en bepaal zelf waar en wanneer ik werk. 
  

Steekwoorden: 

ICT, software ontwikkeling, product ontwikkeling, innovatie, techniek, projecten, teamdynamiek, 

organisatieverandering, zelfstandig ondernemerschap. 
 

25. Beroepsbeoefenaar 

 Functie  Verpleegkundig specialist   
Naam  Stephen Vroom 

Bedrijf  GGNET (Apeldoorn) 
Opleiding   Master Advanced Nurse Practioner 

Ik ben (regie)behandelaar bij middel en hoogcomplexe psychiatrische zorgvragen. Contact maken 

met de patiënt, samen onderzoeken hoe de probleemformulering is, en wat er nodig is voor herstel.  

Daarbij zoeken naar bronnen bij de patiënt zelf, het eigen netwerk en de hulpverlening. Stellen van 

diagnoses en inzetten van behandeling. Als verpleegkundig specialist pas ik zowel 

verpleegkundige interventies als medische interventies toe, waarbij ik zelfstandig diagnoses stel. 

Verpleegkundige interventies: signaleringsplan, terugvalpreventie, systeemgesprekken, 

voorlichting, psycho-educatie, toediening medicatie, toeleiding naar dagbesteding/werk. Medische 

interventies: voorschrijven medicatie. Daarnaast doe ik veel met acceptatietherapie en cognitieve 

gedragstherapie. Dit alles binnen samenwerking met andere disciplines zoals psychiater, 

psycholoog, ervaringsdeskundige, maatschappelijk werkers.  
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Steekwoorden: 

Contact maken met mensen waarbij juist vaak problemen zijn ontstaan in hun 'contactvermogens´. 

zoeken naar iemands krachten, veerkracht, eigen oplossingen. Verhelderen van ogenschijnlijk een 

zee aan klachten. klein maken, oplossingsgericht werken. Samenwerken. Herstel. Humor. Grenzen 

bepalen. Respect.  
 

 

26. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Directeur Handelsbanken (regionaal) 
Naam  Wery Hegge 

Bedrijf  Handelsbanken 

Opleiding  HBO Bedrijfswiskunde en Post HBO Commerciële Bedrijfskunde. 

Ik ben verantwoordelijk voor 16 van de 29 kantoren die de Zweedse bank Handelsbanken in 

Nederland heeft. Ik geef leiding aan 16 kantoordirecteuren. Samen met mijn collega’s beslis ik over 

grote financieringen, welke producten wij gaan ontwikkelen en in welke IT systemen wij gaan 

investeren. Onderdeel van mijn werk is dat ik veel mensen ontmoet die ik enthousiast probeer te 

maken om bij onze bank te bankieren of om bij onze bank te werken. 

Steekwoorden 

Samenwerken, leidinggeven, beslissen, financieren, innovatie, internationaal, Zweedse cultuur,   

klanten, vergaderen, beslissen, conflicten oplossen. 
  

 

27. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Partner Ernst &Young 

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 liquiditeit 

problemen hebben. Ik werk in teamverband 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 

 

28. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Veiligheidsadviseur (health & environment) 
Naam  Frits de Koning 

Bedrijf  Nederlandse Spoorwegen 

Opleiding HBO Chemische technologie/ milieutechnologie; Hogere Veiligheidskunde; 

MSc Arbeidshygiëne 

De NS is een grote organisatie met veel werknemers in verschillende functies. De wens is dit zo 

veilig als mogelijk te doen, maar de kosten mogen ook niet te groot worden. Een complexe materie 

met verschillende belangen. Ik praat veel met medewerkers op alle niveaus. Duidelijkheid en 

vasthoudendheid is gewenst. De eigen verantwoordelijkheid die mensen voor veiligheid hebben 

dringt langzaam door. 
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Steekwoorden: 

Veiligheid op de werkvloer, Brandveiligheid, Bedrijfshulpverlening (BHV), Veilig bouwen, 

Ongevalsonderzoek. Alles voor de reiziger, Doelgericht, Risico mijdend. 

 
29. Beroepsbeoefenaar 

Functie  HR Manager  
Naam  Marinus van Petegem 

Organisatie  PTGM human resource management BV 

Opleiding  HBO personeel & organisatie + WO Managementwetenschappen 

 

Een HR-adviseur adviseert het management van organisaties op het gebied van personele zaken.        

Van werving & selectie tot belonen, beoordelen, opleiden & ontwikkelen, tot en met ontslag van           

werknemers. Als eigenaar en adviseur bij PTGM human resource management BV adviseer ik               

organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van hun personeelsbeleid en werk ik op interim-             

basis bij organisaties waar tijdelijk behoefte is aan ondersteuning op de HR-afdeling.  

 

Steekwoorden: 

Adviseren, Mensgericht, Organisatiesensitiviteit, Analytisch vermogen, Overtuigingskracht. 

 

 

HBO-BEROEPEN 

 

 

30. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Ergotherapeut   
Naam  Carmen Bijkerk 

Bedrijf  Merem Medische Revalidatie/Flevoziekenhuis Almere    
Opleiding  HBO Ergotherapie    
 

Als ergotherapeut train en adviseer ik patiënten in het opnieuw of op een andere manier uitvoeren 

van hun dagelijkse activiteiten als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. 

Die problemen kunnen zijn ontstaan zijn door een ziekte, een ongeluk of soms aangeboren zijn. 

Ik bedenk samen met de patiënt oplossingen en train de vaardigheden die nodig zijn, adviseer over 

hulpmiddelen en kan deze aanpassen of bij de aanvraag helpen (b.v. aangepaste fiets, rolstoel, 

spalk, woningaanpassing). Doel is dat patiënten weer zo zelfstandig mogelijk worden in zelfzorg, 

wonen, verplaatsen, werk en hobby- het is zorg op maat. Ergotherapeuten werken met alle 

leeftijdsgroepen, kunnen zich na de studie op doelgroepen specialiseren en zowel in ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, revalidatiecentra als ook in eigen praktijk werken.  

Steekwoorden: 

Behandeling en training op maat; samenwerken in medisch team en met de patiënt; 

oplossingsgericht; vindingrijk; praktisch; zelfstandig; afwisselend en uitdagend werk. 
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31. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Podotherapeut  
Organisatie  Innofeet,podotherapiepraktijk  
Opleiding  HBO Podotherapie Saxion Enschede 
 

Een podotherapeut is een paramedicus en dé specialist van de voet in relatie tot het gehele 

lichaam. Wij helpen zowel met voetproblemen als met klachten die uit een afwijkend functioneren 

van de voeten voortkomen. Denk hierbij aan enkel-, knie-, heup- en lage rugklachten. Mocht je als 

podotherapeut gaan werken, dan zijn jouw patiëntdoelgroepen bijvoorbeeld sporters, kinderen, 

ouderen en diabetes, reuma en oncologie patiënten. 

 

Steekwoorden: 

gezondheidszorg, anatomie, mensen helpen, werken met moderne technische apparatuur, voet 

gerelateerde zorg, multidisciplinair samenwerken met andere zorgverleners (fysiotherapeuten, 

huisartsen, pedicures).  

 

32. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Sociaal bedrijfskundige  
Naam  José Fikenscher 

Organisatie  Ondernemer, organisatie en adviesbureau  
Opleiding  bedrijfskunde, José heeft zelf een zorgachtergrond  

Organisatie en adviesbureau gericht op het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt 
(praktijkgerichte beroepen / iedereen doet mee). Wij werken voor gemeenten, sociale 
werkvoorzieningen, onderwijsinstellingen en ondernemers. Daarnaast hebben wij een 
detacheringstak waarin wij uitvoerenden en projectleiders in deze branche detacheren.  

 

33. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Sales Manager 
Naam  Fenna van Beurden 

Bedrijf               Verstegen Spices & Sauces 

Opleiding         MBO Hotelschool en HBO Bedrijfskunde + diverse aanvullende 

avondopleidingen gericht op dit beroep (Nima A/Account management) 

Verantwoordelijk voor de zakelijke markt van Verstegen. Om de verkoop bij deze klanten mogelijk 

te maken, maak ik jaarplannen, jaarbudgetten en overleg ik met marketing, en productie en 

logistiek. Dit om uiteindelijk het jaarplan echt mogelijk te maken en de omzet doelstellingen te 

behalen. Verder verzorg ik de coaching van de 12 medewerkers en werk ik vanuit de 

hoofddoelstelling van het bedrijf, ik heb geen opgelegde agenda maar maak deze zelf. Het is mijn 

eigen verantwoording om met het team en de collega's van de andere afdelingen, de doelstellingen 

te behalen. 

 

Steekwoorden: 

Communicatie is erg belangrijk  in mijn werk, zowel intern met de afdelingen, met mijn team en met 

de klanten. Jezelf continue blijven ontwikkelen is een must, de wereld (van de klant) verandert in 

razend tempo en dit moet je bijhouden. 
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34. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Fysiotherapeut   
Naam  Lilian Tilmanns - Kranendijk 

Bedrijf:  Zozijn instelling voor mensen met verstandelijke beperking  

Opleiding  CALO, Fysiotherapie  

Behandelen van patiënten (met verstandelijke beperking) met klachten aan het houdings-

bewegingsapparaat. Betreft begeleiden van revalidaties (na bijvoorbeeld operaties/ ongevallen) 

maar ook behandelen van meer langdurige problematiek die bij de aard van de verstandelijke 

beperking kan horen. Ik ben onderdeel van een behandelteam en geef behandeling en instructies 

aan patiënt/ begeleiders om behandeldoelen te behalen. 

Deze werksetting is wel specialistisch, ik heb op meerdere plekken in het werkveld gezeten 

(reguliere praktijk, re-integratie bedrijf, docent aan de opleiding voor fysiotherapie geweest) dus 

kan veel vertellen over wat je met deze opleiding/ in dit dankbare werk kunt doen. 

Steekwoorden 

Communicatief, teamspeler, kritisch, ervaren, motiverend, doelgericht, verantwoordelijk en 

betrouwbaar. 

 

35. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Psychomotorisch therapeut 

Naam  Inge Snijders-Otten 

Organisatie  GGNet 

Opleiding  CALO-psychomotorische therapie en bewegingsagogie en Master PMT 

 

Als psychomotorisch therapeut (PMT-er) werk je met (groepen) cliënten. Deze cliënten komen naar 

je toe met een hulpvraag. Met behulp van sport- en spel activiteiten en lichaamsgeoriënteerde 

activiteiten, maak je mensen bewust van hun gevoel, gedrag en gedachten. Je laat ze binnen 

allerlei activiteiten oefenen om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.  

Steekwoorden: 

Zelfstandig en samenwerkend. Lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. Inventief. Contact maken. 

Nieuwsgierig. Omgang met veel verschillende mensen. Overleggen met collega's. 

 

36. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Verloskundige / echoscopiste    
Naam  Ilse Bast 

Organisatie  Verloskundige Praktijk De Nieuwe Vaart in Dedemsvaart 
Opleiding  Verloskunde en Post-HBO Echoscopie in de Obstetrie en Gynaecologie 

Als verloskundige verleen ik medische zorg aan vrouwen die zwanger willen worden, zwanger              

zijn, als ze gaan bevallen, de 1e week na de bevalling t/m  de nacontrole 6 weken na de bevalling.        

Ik ben verantwoordelijk voor de conditie van moeder en kind. Risicoselectie (dus verloopt het 

proces normaal of afwijkend) is erg belangrijk in ons werk. Daarnaast overleg ik met regelmaat 

met andere verloskundigen, gynaecologen en overige zorgverleners in de geboortezorg. 

Als echoscopiste maak ik echo’s om te beoordelen of o.a. de zwangerschap intact is, wat de                   

zwangerschapsduur is, en of de groei verloopt zoals verwacht. Maar screen ik ook of het                         

ongeboren kind afwijkingen heeft. 

 

 

 



Pagina 14 van 18 
 

Steekwoorden: 

Paramedicus, samenwerken, zelfstandig, organiseren, verantwoordelijk, veelzijdig-Dynamisch, 

deskundig, stressbestendig, kameleon, sociaal. 

 

 

37. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Ambulant begeleider (individueel begeleider)   
Naam  Karin Enders 

Organisatie  Interaktcontour, verder met hersenletsel  

Opleiding  SPH en Pedagogiek 
 

Je ondersteunt mensen met hersenletsel in het omgaan met de gevolgen van het hersenletsel. 

Samen met de cliënt kijk je aan welke doelen er gewerkt gaan worden de komende tijd. Dit kan in 

de levensgebieden, psychisch, lichamelijk, wonen, sociaal, werk en vrije tijd en financieel. Hoe je 

hieraan werkt is maatwerk, door samen te kijken wat goed gaat en wat niet goed gaat werk je toe 

naar het doel. Door de dingen die goed gaan te versterken en de dingen die niet goed gaan 

opnieuw of anders aan te leren. 

Steekwoorden: 

Uitdagend, heel afwisselend, zelfstandig én samenwerkend, sociaal, ondersteunend, omgang met 

veel verschillende mensen, begeleiden met facetime, doelgericht en ontwikkeling, netwerken, geen 

vaste werkplek. 

 

38. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Leerkracht basisonderwijs 
Naam  Jeroen Buist 

Organisatie  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.  
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39. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Ambulance Verpleegkundige 
Naam  Leo Klink 

Organisatie  Ambulance IJsselland 
Opleiding  Verpleegkunde 
 

Acute hulpverlening in de breedste zin van het woord voor mensen van alle leeftijden. Ik werkt in 

de meest wisselende en soms zeer moeilijke omstandigheden. Ik help mensen wanneer hun 

gezondheidstoestand dusdanig verslechterd dat vervoer naar het ziekenhuis/of instelling nodig is. 

Het gaat over mensen met zowel acute lichamelijke klachten maar ook psychische klachten. Dit is 

werk waar je persoonlijk heel veel voldoening uit kunt halen maar ook waar je last van kunt 

hebben.  

 

Steekwoorden: 

Medisch, Sociaal bewogen, flexibel, stress bestendig, probleemoplossend, creatief. Meestal 

solistisch soms samenwerkend. Systeem denken. 

 

40. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Logistiek manager 
Naam  Dirk Mosterman 

Organisatie  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen 

Opleiding  Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (Cultuurtechniek) 

 

In mijn dagelijks leven ben ik leider van een klein internationaal team dat zich bezighoudt met 

Afvalbeheer, Industriële Reiniging, Land Transport en Hijsen en Heffen. Voor deze vakgebieden 

stellen we de interne (veiligheids)regels en standaarden op en sluiten we contracten af. Daarnaast 

moeten we ervoor zorgen dat de werkzaamheden in het veld veilig en efficiënt worden 

uitgevoerd.  Tenslotte zijn we verantwoordelijk voor een goede administratie en de facturatie. 

Steekwoorden: 

Contracten, Internationaal, Onshore en Offshore, Veiligheid, Commercieel, Logistiek, Olie en Gas, 

Teamwork, Continue Verbetering. 

 

41. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Financieel / fiscaal adviseur   
Naam  Patricia de Bruyckere 

Organisatie  Financieel advieskantoor: De Bruyckere Life Planning   

   (zinvolplannen.nl) & Finance Tax & Advice (Windesheim) 

Opleiding  Economisch/juridisch- Finance Tax & Advice ( & accountmanagement    

   ABN AMRO)  

 

Als financieel adviseur of adviseur belastingen ga je werken bij: Banken, 

Verzekeringsmaatschappijen, Belastingadvieskantoren, Fintech bedrijven en Financiële afdelingen 

bij bedrijven. 
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Steekwoorden: 

Houden van cijfers/rekenen, dingen uitzoeken voor klanten (niet per se wiskundig!), klantgericht, 

commercieel, adviseur, ondernemend, vaardig met computer, dynamisch, elke dag anders, veel 

gesprekken voeren, er netjes en verzorgd (representatief) uitzien. 

 

42. Beroepsbeoefenaar 

Functie   Media-Adviseur 

Naam   Hermieke l’Amie 

Organisatie   BrugMedia/ Swollenaer 
Opleiding   MEAO C- Nima A 

 

Voor mijn werk adviseer ik midden- en kleinbedrijf over marketing, reclame en promotie, met het 

uiteindelijke doel dat zij dat via mij /ons bedrijf kunnen afnemen. Dit kan door middel van 

adverteren in zowel kranten als alle mogelijkheden van online. Ik bespreek alle middelen om de 

gewenste doelgroep te bereiken om de omzet te verhogen.  Dit kan o.a door websites, 

vindbaarheid, Seo, Sea en huisstijlen. 

 

Steekwoorden: 

Actief, commercieel, creatief, stressbestendig, lef, omgaan met alle niveau, goed communicatief 

en makkelijk kunnen rekenen. 

 

43. Beroepsbeoefenaar 

Functie   Praktijkondersteuner huisarts 
Naam   Patricia Dekker 

Organisatie   Huisartsenpraktijk 
Opleiding   Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige 
 

In de huisartsenpraktijk zie ik alledaagse klachten en ondersteun daarmee de huisartsen, 

voorschrijfbevoegd. Daarnaast doe ik de ouderenzorg, hoog complex. Dit vind ik leuk en heeft ook 

zeker veel toekomst, zeker nu ouderen steeds langer thuis wonen. In mijn vak kan ik mijn kennis 

goed kwijt en ben ik in staat mij goed te verplaatsen in de ziekte/ fysiologie van de ouderen/ 

patiënt. 

 

Steekwoorden: 
Zelfstandig, samenwerken, behulpzaam, sociaal, omgang met mensen. 

 

 

44. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Gebarentaaldeskundige 
Naam  Paulien Holtkuile 

Organisatie  De Enkschool  
Opleiding  PABO + Master Lees-/taalspecialist 

 

Als leerkracht op cluster twee onderwijs geef ik les aan een groep 6/7 dove en slechthorende 

leerlingen. Ik geef alle lessen die op een reguliere basisschool ook worden gegeven, 50% in 

gesproken Nederlands ondersteund met gebaren (NmG), 50% in NGT (Nederlandse GebarenTaal). 
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Ik werk nauw samen met allerlei disciplines die rondom de kinderen staan; logopedisten, 

onderwijsassistenten, IB- ers, orthopedagogen, NGT docenten etc. 

Steekwoorden 
totale communicatie, sociaal emotionele ontwikkeling, kijken naar kinderen, multidisciplinair. 

 

 

45. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Gevangenenbegeleider   
Naam  Edith Eijkelkamp 

Organisatie  Ministerie van Justitie PI Almelo  

Opleiding  Social Work  

 

In mijn beroep ben ik belast met de bewaring en beveiliging van gedetineerden. Daarnaast 

begeleid ik gedetineerden in de woon- en leefsituatie en bij activiteiten. Bij ons op de groep ben ik 

mentor van enkele gedetineerden. Hiervoor maak ik rapportages op, ben ik aanspreekpunt, 

motiveer ik ze te werken aan een toekomst zonder criminaliteit en heb ik aandacht voor de extra 

zorg die sommige gedetineerden nodig zijn. Maar ook doe ik cel inspecties, isolatie verzorging en 

spreek ik (en sta ik tussen) gedetineerden als er moeilijkheden zijn (zowel van persoonlijke aard 

als in groepsverband). 

 

Steekwoorden 

Zelfstandig, vastberaden, stabiel, betrokken, eerlijk, empathisch, afwisselend werk (geen dag 

hetzelfde), omgang met veel verschillende mensen, zorg verlenend (kennis van psychiatrische 

stoornissen) etc. 

 

46. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Communicatie-adviseur   
Naam  Peter van der Steen 

Organisatie  ProRail, regio Noord-Oost  

Opleiding  PR & Communicatie 

  

Met publiekscommunicatie informeer ik omwonenden van het spoor en reizigers over projecten die 

impact hebben op de omgeving/treindienstregeling. Projectdoelstellingen vertaal ik naar 

communicatiedoelen en strategie om begrip/draagvlak bij omgeving en ‘stakeholders’ te creëren. Ik 

verplaats me in onze ‘buren’ en heb kennis van belangen van relevante stakeholders. Deze 

‘buitenwereld’ breng ik binnen ProRail en stem ik af met betrokken achterban. Aannemer(s) stuur ik 

aan als regisseur voor de bouw- en hindercommunicatie. 

 

Steekwoorden: 

Zelfstandig én samenwerkend, onderzoekend, sociaal, omgang met veel verschillende mensen, 

afwisselend, creatief, planmatig, (politiek) sensitief, tact en kunde, resultaat- en doelgericht, 

stressbestendig. 
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47. Beroepsbeoefenaar 

Functie  Kunstenaar   
Naam  Marcel Goossen 

Organisatie ZZP-er / les geven aan amateurschilders / les geven op de Kunstacademie 

Friesland / museumdocent Museum de Fundatie te Zwolle 

Opleiding  WO sociologie / als kunstenaar autodidact 

  

Ik maak kunst, meestal niet in opdracht, in eerste instantie bedoeld om tentoongesteld te worden 

in ruimtes voor hedendaagse kunst, galeries en/of musea. Soms werk ik in opdracht. Naast het 

maken van werk geef ik ook schilder- en tekenlessen, op mijn atelier of elders. 

 

Steekwoorden 

vrij, creatief, onderzoekend, zelfdiscipline, avontuurlijk, financieel gezien niet de makkelijkste weg. 

In het geval van lesgeven: educatieve vaardigheden, omgaan met mensen. 


