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Curriculum Vitae 
 

 

 

Algemeen profiel 

Ik ben in 1971 geboren in Rotterdam. Eerst (goed) denken en dan doen, hard werken, eerlijk je centjes 

verdienen en nuttig zijn voor de samenleving waarin je leeft, je directie leefomgeving en medemens. Dat vind 

ik belangrijk. Mensen noemen mij een ‘self made woman’. Ik heb een omgekeerde carrière ontwikkeling 

gehad. Ik ben jong getrouwd, heb jong kinderen gekregen. Ik heb altijd gewerkt en gestudeerd tegelijkertijd, 

vaak in combinatie met bestuurs- of toezichthoudende functies.  

 

Momenteel ben ik de gemeentesecretaris van Blaricum en vorm ik samen met de gemeentesecretarissen van 

Eemnes en Laren de directie van onze gezamenlijke ambtelijke organisatie. Ik zorg in opdracht van het 

college van Burgemeester en Wethouders (B&W) voor de opdrachtverlening aan de werkorganisatie en de 

ondersteuning van B&W. Samen met mijn collega gemeentesecratarissen werken we aan een doeltreffend, 

doelmatig en kwalitatief hoogwaardig functionerde werkorganisatie en werkplezier van onze medewerkers.  

 

Daarnaast heb ik twee toezichthoudende functies. Bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Veilig Thuis 

Rotterdam Rijnmond, waarbij ik voor beide organisaties ook lid ben van de auditcommissie.  

Daarvoor ben ik acht jaar toezichthouder geweest bij het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Het bijdragen 

aan de ontwikkeling van een toekomststrategie waarmee het museum kon inspelen op trends en 

ontwikkelingen waar de culturele sector mee werd geconfronteerd gaf veel voldoening (waaronder 

bezuinigingen vanuit het Rijk en het verschuiving van de focus van de onderzoeksfunctie naar een 

publieksfunctie). Die strategie heeft namelijk geleid tot een succesvolle fusie met het Tropenmuseum en het 

Afrikamuseum. Daarna hebben we als Raad van Toezicht het stokje overgedragen aan een nieuwe Raad.  

 

Mijn vrije tijd besteed ik naast mijn gezin, familie en vrienden voornamelijk aan kunst en cultuur. Ik bezoek 

regelmatig musea om mijn ziel te voeden met prachtige beelden o.a. gecreerd door 17de-eeuwse Hollandse 

meesters en andere Hollandse schilders zoals Vincent van Gogh. Mijn lievelingsmusea zijn het Rijksmuseum 

en het Van Gogh Museum, maar ik kan ook enorm genieten van de creativiteit die Museum Singer Laren elke 

keer creeert met haar brede verzameling van internationale beeldende kunst uit de periode 1880-1950. Het 

Gooi waar ik momenteel werk is een geweldige plek voor mensen die van kunst houden. Er zijn regelmatig 

kunstroutes in Blaricum (kunststad 2018) en Laren en in het gemeentehuis van Blaricum is een mooie 

collectie met werken te bezichtigen van o.a. Willem Dooyewaard, William Singer en Bob ten Hope. Ik lees 

graag, het liefst klassieke literatuur. Ik reis graag naar verre landen waar ik word geconfronteerd met andere 

manieren van leven, geloven en zingeving.  

 

Bestuurlijke ervaring 

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)     2017-heden 

Sinds mei 2017 ben ik lid van de raad van toezicht van JBRR en tevens lid van de auditcommissie. Naast de 

reguliere taken van de raad zijn we ook sparringpartner van het bestuur in de veranderopgaven waar de 

organisatie voor staat. Mijn primaire taak in de auditcommissie is gericht op de continuiteit van de organisatie 

en het voorkomen, dan wel beheersen van (financiele) risico’s die ervoor kunnen zorgen dat JBRR haar 

kerntaken niet kan uitvoeren. JBRR is de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclasse-

ring in de regio Rotterdam Rijnmond. Zij voert maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uit, 

op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtbank of het Openbaar Ministerie. Ze biedt 

acuut hulp bij crisis. Jaarlijks hebben ruim 6000 kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond contact met de 

organisatie.  
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Islamitische Schoolbesturen organisatie (ISBO)     2013-2015 

De ISBO verenigt 20 besturen van Islamitische scholen in Nederland. Zij is gericht op goed bestuur en 

management van de scholen. Ik was bestuurder in het algemeen bestuur van de ISBO en heb me in die 

hoedanigheid ingezet voor de realiatie van de strategische doelstellingen van de ISBO, de ontwikkeling van 

het governance-model, verbinding tussen het bestuur en de leden en de externe profilering van de ISBO.  

 

Dutch Dream Foundation (DDF)       2010-2015 

De Dutch Dream Foundation is een initiatief en programma gericht op het stimuleren en versterking van bi-

cultureel ondernemerschap in Nederland. Ik heb een rol vervuld als ambassadeur bij en voor de DDF waarbij 

ik me heb inzet om nieuwe coaches en ondernemers te verbinden aan de foundation.  

 

Ministerie van OCW        2005-2015 

Commissielid van “Klachtencommissie Ongewenst Gedrag” van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. 

 

Museum voor Volkenkunde te Leiden      2006-2014 

Zie toelichting hierboven. Lid van de Raad van Toezicht vanuit het profiel organisatie, strategie en diversiteit. 

Teruggetreden na de fusie met het Tropenmuseum en het Afrikamuseum.  

 

Ministeries VROM en Jeugd en Gezin       2008-2010 

Programmacommissielid van het programma Diversiteit in Jeugdbeleid in opdracht van Ministeries VROM en 

Jeugd en Gezin werd uitgevoerd door ZonmW. 

 

Commissie Pavem        2003-2005  

Lid van het vrouwennetwerk van de commissie Pavem (ook wel commissie Maxima genoemd) en in die 

hoedanigheid ministers, burgemeesters, wethouders geadviseerd over de positie van vrouwen uit etnische 

minderheidsgroepen. 

 

Turkse vrouwenvereniging Amersfoort      2001-1990 

Secretaris en vice-voorzitter bij de Turkse vrouwenvereniging Amersfoort. Organisatie van diverse activiteiten 

zoals taalles, lezingen, creatieve cursussen en interculturele dialoogbijeenkomsten. Contactpersoon richting 

de gemeente Amersfoort voor subsidies en verantwoording over besteding van publieke middelen.   

 

Werkervaring 

Gemeente Blaricum         2016-heden 

Als gemeentesecretaris/lid directieraad zorg ik voor de ondersteuning van het college van B&W en voor een 

integrale voorbereiding van de besluitvorming door het college, en in het verlengde daarvan voor een ef-

fectieve en efficiënte uitvoering door de ambtelijke organisatie van de collegebesluiten. Binnen onze geza-

menlijke ambtelijke organisatie heb ik de afdelingen maatschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, 

vergunningverlening en handhaving in portefeuille. Daarnaast ben ik ambtelijke opdrachtgever van het 

programma Dienstverlening. Samen met mijn collega gemeentesecretarissen van Eemnes en Laren zijn we 

samen verantwoordelijk voor een goed functionerende organisatie die onze samenleving en besturen (raad 

als college van B&W) optimaal bedient.  

 

Gemeente Amsterdam –Bestuur en Organisatie      2015-heden 

Als adviseur aandelenparticipaties en verbonden partijen trad ik samen met mijn bestuurders op als aandeel-

houder voor deelnemingen waar de gemeente Amsterdam (mede)aandeelhouder is. We gingen naar aan-

deelhoudersvergaderingen, waar we tegenover Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen het Amster-
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damse standpunt over bijvoorbeeld fusieplannen, grote investeringen of het dividend- en beloningsbeleid 

uitdroegen. Advisering over en uitvoering van procedures bij privatiseringen, verkooptrajecten en verzelfstan-

digingen maakten onderdeel uit van mijn functie. Ik bracht expertise in bij de oprichting van nieuwe deelne-

mingen en leverde een bijdrage aan de ‘eigen’ beleidsontwikkeling en –uitvoering van de gemeente Amster-

dam.  

 

Twynstra Gudde  - adviesgroep Overheid en Organisatie     2001-2015 

Tussen 2001 en 2015 was ik management consultant bij Twynstra Gudde; als junior begonnen en doorge-

groeid tot senior consultant. Op strategisch niveau adviesopdrachten uitgevoerd voor het Rijk, provincies, 

gemeenten en samenwerkingsverbanden tussen overheden. De laatste jaren vooral actief geweest op 

samenwerking- en bestuurskracht vraagstukken van gemeenten. Veel gemeenten staan voor de uitdaging om 

hun maatschappelijke opgaven te realiseren. Dat doen ze bijna altijd in samenwerkingsverbanden op lokaal, 

regionaal en bovenregionaal niveau. Ik heb gemeenten geholpen bij het zicht krijgen op de ruimtelijke, sociale 

en economische opgaven en geadviseerd bij het vinden en organiseren van een samenwerkingsverband(en) 

waarin deze opgaven gerealiseerd kunnen worden.  

 

Educatie 

Duisenberg School of Finance  2014-2016 

Thought Leadership for Professional Governance.  

Vakken o.a.: disruptieve technologieën en innovaties; toezicht en governance; geschiktheidstoets directie en 

toezichthouders; due diligence onderzoek; riskmanagement en grip op onzekerheid; interventietechnieken 

voor de sector; de winst van vertrouwen in de board 

 

Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde VU  2006-2008 

Postdoctorale Masteropleiding Management Consultant.  

Vakken o.a.: strategieontwikkeling; changemanagement; macro-economie; corporate governance en financial 

reporting; organisatiecultuur, communicatie en leiderschap 

 

 


