BEROEPENMARKT
VOOR 4 EN 5 HAVO & 5 EN 6 VWO
Stichtse Vrije School Zeist
Socrateslaan 24, Zeist
woensdag 20 april • 19:00 tot 21:00

Beroepenmarkt 2022
•
•
•
•

Weet je al wat je wilt worden?
Is dit een beroep dat bij je past?
Heb je een beeld van het dagelijkse werk in dit beroep?
Welke opleiding heb je nodig voor dit beroep?

Vragen waar je vroeg of laat zeker mee te maken krijgt. Het maken van een beroepskeuze
is niet gemakkelijk. Hoe beter je je oriënteert, hoe groter de kans is dat je een opleiding
gaat volgen die bij je past.
Op woensdagavond 20 april 2022 wordt een beroepenmarkt georganiseerd, die je kan
helpen bij deze oriëntatie. Dit jaar alweer de 21ste keer dat de beroepenmarkt
plaatsvindt! In dit boekje vind je een overzicht van de beroepen waarover je informatie
kunt krijgen.
Tijdens de beroepenmarkt kun je kennismaken met meer dan 60 verschillende beroepen. Je
kunt praten met mensen die dat beroep zelf uitoefenen. Zij zijn er speciaal voor jou en
kunnen je ruimschoots voorzien van informatie (over het beroep en de door hen gevolgde
opleiding).
Je kunt heel gericht op een stand afstappen, maar je kunt ook ‘shoppen’ langs
de verschillende stands.
In bepaalde gevallen is het mogelijk om een eventueel nader gesprek of een bezoek aan de
werkplek te organiseren. Bij serieuze belangstelling kun je hiervoor afspraken maken.
De beroepenmarkt is bedoeld voor de leerlingen van de voorexamen- en examenklassen van
havo en vwo.
Ouders van leerlingen zijn ook welkom!
Ben je geïnteresseerd?
Datum:
woensdag 20 april
Plaats:
SVS, Socrateslaan 24, Zeist
Tijd:
19.00– 21.00uur
Parkeren
In verband met de beperkte parkeerruimte verzoeken wij u zoveel mogelijk op de fiets te komen.
Parkeergelegenheid is op de parkeerplaats van de school of op de verlengde slotlaan (op de
weg, niet in de berm). Gelieve niet parkeren in de wijk achter de school.
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Nr:

Beroep En Bedrijf

Naam

Omschrijving
Quirine is actrice op toneel, in commerciële filmpjes en op TV in series. Ook
speelt ze rollenspellen bij verschillende opleidingen, onder anderen bij de
opleiding voor huisarts. Dan speelt ze een patiënt, die een ongeluk heeft gehad
of een levensbedreigende ziekte heeft. Zij heeft Theatergroep Koper opgericht,
daarvan is ze artistiek leider. Dat betekent dat zij bepaal welke stukken er
gespeeld worden en de organisatie ervan uitvoert. Zij beslist welke acteur
welke rol speelt, houdt de financiën in de gaten, regelt subsidies en zorgt dat er
voldoende reclame gemaakt wordt voor het toneelstuk, en…. ze speelt er altijd
zelf in mee. www.theatergroepkoper.nl
Frederique is aardewerkspecialist Romeinse Tijd. In haar werk is ze bezig met
determinatie, analyse en rapportage van grote en kleine aardewerkcomplexen
van diverse nederzettingen uit de Romeinse tijd en uit diverse regio's in
Nederland en België.

Cultuur & Kunst
1.

Actrice
Theatergroep Koper

Quirine Donia

2.

Archeologe

Frederique
Reigersman

Economie & Bedrijf
3.

Division Director Hr
Arriva Group

Stefan Wasser

4.

Sales Director Continental
Western Europe
Farm Frites

Nic Nijman

Stefan heeft Human Resource Management gestudeerd in Breda en daarna
Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit in Nijmegen.
Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich eerst van HR officer ontwikkeld tot
Hoofd HRM en later Directeur HRM.
Met de achterliggende opleidingen en ervaringen kon hij daarna prima uit de
voeten als zelfstandige management consultant voor het begeleiden van
organisatieveranderingen
en ook als directeur van een commercieel Detacherings- en Opleidingsbedrijf.
Momenteel is Stefan divisie HR directeur bij de internationaal in 14 landen
opererende Arriva Group, een organisatie van 60.000 medewerkers actief in
personenvervoer (Bus en Trein) zich ontwikkelend tot mobility provider.
Nic heeft biologie (Utrecht) en bedrijfskunde (Rotterdam) gestudeerd. Hij is heel
zijn carriere actief geweest in marketing, verkoop en algemeen management
functies in de levensmiddelen. Hij heeft 15 jaar in het buitenland gewoond en
gewerkt, en 7 jaar pan-Europees vanuit Nederland.
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5.

Owner
Procure 2 Value Bv

Hans Venema

6.

General Manager
Sunstar Benelux

Job van Dijk

7.

Marketing Director
HG International

Bregtje van Aalten

8.

Product Owner Channel
Security
ABN AMRO Bank Nv

Michiel Scholten

9.

Chief Commercial Officer
(CCO)
Sensys Gatso Group Ab

Joris Lampe

10.

Global Communication
Manager
DSM

Petra Moree

“Er gaat niets boven Groningen” en dat was precies wat Hans ook dacht toen
hij vanuit Zwolle Bedrijfskunde ging studeren aan de RUG. “Hoe functioneert
een bedrijf en wat komt er allemaal kijken bij het runnen van een fabriek?” zijn
vragen waar Hans zich al vroeg mee bezighield. Tegenwoordig is hij als
inkoopmanager werkzaam bij tal van grote multinationals zoals Heineken en
ASML en is zijn eerste taak er voor te zorgen dat de fabriek nooit zonder
spullen komt te zitten.
Job heeft de Hoge Hotelschool Maastricht gedaan, een brede management
opleiding. Vervolgens heeft hij, na eerst consultant te zijn geweest, bij
fabrikanten van onder andere energy drinks en merk kazen gewerkt. De rode
draad is steeds marketing en sales. Op dit moment is hij Benelux directeur van
een bedrijf in mondverzorgingsproducten.
Bregtje heeft Bedrijfskunde gestudeerd in Groningen met specialisatie
Marketing. De afgelopen 25 jaar heeft Bregtje voor allerlei verschillende
consumentenmerken gewerkt; van Maggi tot Sportlife, van Old Amsterdam tot
Douwe Egberts. Als marketeer heeft ze alle aspecten van het marketingvak
gezien; communicatie, verpakkingsdesign, e-commerce, productontwikkeling
en introducties voor zowel Nederland als pan-Europees. Op dit moment werkt
Bregtje bij HG als Marketing Director waarbij ze verantwoordelijk is voor
afdeling Research & Development en Marketing.
Michiel is na zijn studie Communicatie wetenschappen begonnen bij ABN
AMRO. Hier heeft hij de overname door de Nederlandse staat van dichtbij
meegemaakt en inmiddels werkt hij, na rollen in onder andere marketing, data
en Tikkie, bij de afdeling informatiebeveiliging. Michiel is verantwoordelijk voor
een aantal fraude-sensoren en detectiesystemen voor internetbankieren om
cybercriminaliteit tegen te gaan.
Joris heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente.
Hij heeft bij verschillende bedrijven gewerkt die technologie verkopen aan grote
bedrijven en overheden in zowel binnen- als buitenland. Joris heeft bij deze
bedrijven verschillende verkoop en marketing functies bekleed.
x
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11.

Founder / Owner
Next Level Foodtech &
Agtech Company

Dax Denneboom

12.

Directeur, Senior
Consultant
RDP Livestock Services
Bv

Marie-Louise Beerling

13

Cfo
Peaks

Robbert Neijts

14.

Makelaar & Taxateur
Van Pas Makelaardij

Stijn Bless

15.

Int. Sales Manager
Terra Sana Biologische
Voeding

Sebastiaan Krouwel

16.

HR Manager Europe
Zeeman

Stephan Roos

Dax heeft Bedrijfskunde in Groningen gestudeerd. De eerste 10 jaar van zijn
carrière heeft Dax in marketing en innovatie gewerkt bij grote internationale
voedingsmiddelenbedrijven (Nestle en FrieslandCampina). Daarna heeft hij 10
jaar algemeen management functies gehad bij retail (o.a. Hema) en ecommerce (o.a. Mediamarkt) bedrijven. Op dit moment is Dax consultant om
bedrijven te helpen veranderen op het gebied van digitaal & e-commerce en
ondernemer van de boerderij van de toekomst.
Marie-Louise studeerde agrarische sociologie in Wageningen. Ze heeft
jarenlang in ontwikkelingslanden gewoond en daar onderzoek gedaan op het
gebied van voeding, irrigatie, veehouderij en landschapsbeheer. Eenmaal terug
in Nederland werkte ze 18 jaar bij een adviesbureau dat ontwikkelingsprojekten
uitvoerde in Afrika, Azië en Oost Europa. Ze kent meer dan de helft van alle
landen in Afrika (dat zijn er dus 27 van de 54) uit eigen ervaring
Robbert-Jan heeft monetaire economie gestudeerd in Tilburg. Hij is al zijn hele
werkzame leven werkzaam in de financiële sector. Daar heeft hij verschillende
commerciële, financiële en management rollen vervuld. Momenteel is hij
werkzaam als CFO bij Peaks, een jonge beleggingsonderneming. Hier houdt hij
zich onder meer bezig met de (financiering van) de internationale uitrol.
Stijn Bless is na de middelbare school en studies in het vastgoed-vak gestart.
Stijn heeft bij diverse kantoren gewerkt en is inmiddels al een aantal jaren zeer
succesvol met zijn eigen makelaar&taxateurs bedrijf Van PAS te Zeist. Stijn
vertelt boeiend over wat er komt kijken bij een studie- en werken in de vastgoed
wereld
Sebastiaan heeft na HAVO op de Zeister Vrije School de Hotelschool Den
Haag gedaan. Na een tijd in het buitenland te hebben gewerkt, heeft hij in
Nederland bij Heineken en later De Vegetarische Slager gewerkt, voordat het
werd overgenomen door Unilever. Nu werkt hij bij TerraSana, bekend van
biologische levensmiddelen in Nederland verkrijgbaar bij Ekoplaza en Odin.
Maar ook daar buiten, in o.m. Duitsland, Frankrijk en Spanje. Sebastiaan heeft
altijd gewerkt in sales en marketing functies, in on- en off trade, in binnen- en
buitenland.
Stephan is in 1998 afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool (Personeel &
Arbeid) en al ruim 24 jaar werkzaam in het HR vak. Hij heeft 8 jaar bij adidas
een internationale rol vervuld en Stephan is op dit moment werkzaam als HR
Manager Europa voor Zeeman.

4

17.

Eye Wish Opticiens
Retail Director

Karin Swinkels

18.

Vastgoed Financiering
ABN AMRO Bank NV

Jan Boerrigter

19.

Account Director
L'oreal

Geert Jan Oteman

20.

Global Network Manager
BNY Mellon
Founder / Owner
GWI Electric Vehicles
B.V. // Xbus Benelux
Financieel Planner
Finac
Business Controller
Enreach

Thomas Hassink

Marketing Manager
Rabobank

Marieke Kappert

21.

22.
23.

24.

Berend Jan Hoekman

Patrick Wychgel
Ramon van Nijhuis

Karin heeft Rechten en bedrijfskunde gestudeerd. De eerste stappen in haar
carrière lagen op het juridische vlak. Uit interesse in klantengedrag heeft zij
haar carrière volledig voortgezet in de retail. Van met name commerciële
functies, naar operationele functies en algemeen management functies.
Jan heeft agrarische economie gestudeerd in Wageningen en heeft daarna bij
verschillende banken gewerkt, maar nooit in de agrarische sector. In die tijd
heeft hij als financieringsspecialist gewerkt aan financieringsaanvragen voor
bedrijven uit verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, de bouwsector en
commercieel onroerend goed. Maar hij heeft ook leidinggevende posities gehad
en heeft zodoende veel trainees en doorgroeiers mogen begeleiden en houdt
zich nu ook bezig met de klimaat-ambities van de bank. Op dit moment werkt
hij bij ABN-AMRO Bank, op de Zuid-As in Amsterdam.
Geert-Jan heeft huishoudwetenschappen en bedrijfskunde gestudeerd. Hij is
actief geweest in Fast Moving Consumer Goods in marketing, sales en
algemeen management functies in Nederland en internationaal bij twee
internationals. IN het begin van zijn carriere betrof dit was- en
reinigingsmiddelen en later cosmetica in een business to consumer omgeving.
Op dit moment is Geert-Jan als account director actief in een business to
business omgeving.
audit, relatiebeheer, netwerk onderhouden voor buitenlandse institutionele
beleggers (pensioenfondsen)
Als eigenaar van een import organisatie is Berend Jan eindverantwoordelijk
voor sales, marketing, after sales, public relations en business & network
development van XBus en afgeleide producten in de BeNeLux.
Patrick houdt zich bezig met de financiële planning van ondernemingen.
Ramon heeft Bedrijfskunde (Groningen) en Register Controller (Rotterdam)
gestudeerd. Hij is heel zijn carrière actief geweest in Finance, Business Control
bij met name Telecom / ICT bedrijven. Hij heeft zowel in Den Haag als in regio
Amsterdam gewoond en gewerkt.
Marieke heeft HEAO Communicatie (Groningen) gestuurd en een Postdoc in
Brandmanagement (Rotterdam) en in Digital Marketing, Strategie en
Leiderschap (Beeckesteijn Business School). Ze werkt heel haar carrière in
Digital Marketing Management en in Commercieel Management voor A-merken
in de financiële dienstverlening met miljoenen klanten. Zorgen voor werkplezier
én geluk zijn voor haar cruciaal om succesvol te zijn in haar carrière.
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Gedrag & Maatschappij
25.

Trainer En Lezingen Over
Mindfulness
Mintraas
De Koninlijke Landmacht
Kent Veel Verschillende
Functies.
Koninklijke Landmacht /
Defensie
Psycholoog

Steeph Custers

28.

HR Adviseur
Woninbouwcoroporatie

Bineke Lagerweij

29.

Directeur 'Data En
Technologie'
Ipsos

Reineke Reitsma

26.

27.

-

Desiree van den Berg

Na diverse bestuurs- en toezichtsfuncties vervuld te hebben in de non-profit- en
financiële sector is Steeph de training 'Mindful Based Stress Reduction' gaan
volgen en verzorgt nu trainingen en lezingen over mindfullness.
De Koninklijke landmacht draagt op vele manieren bij aan vrijheid en veiligheid
van Nederland door middel van professionele en goed getrainde militairen.

Desiree heeft psychologie gestudeerd en jarenlang als psycholoog gewerkt. Ze
kan veel over de studie en haar werk vertellen.
Bineke helpt bij de werving en selectie, promotie en ontslag van medewerkers.
Ze stelt personeelsbeleid op en adviseert op het gebied van verzuim en reintegratie en de opleiding van de medewerkers. Ook verricht ze de HR
administratie.
Vaak biedt ze een luisterend oor en bemiddelt bij problemen. Bineke geeft
gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
van personeel, en over de inrichting van de organisatie waar ze werkt.
Reineke heeft Economische Geografie gestudeerd en ze werkt voor een bedrijf
dat consumentengegevens verzamelt. Ze gebruikt data om het gedrag van
mensen vast te leggen en te begrijpen. Bijv: is TikTok het nieuwe Vine?

Gezondheid
30.

Manager Innovatie
Amaris Zorggroep

Merlijne Sonneveld

31.

Arts/Bestuurder

Geert Blijham

Merlijne is begonnen in de wereld van HR, Human Resources, en heeft een
aantal jaar geleden de stap gemaakt naar innovatie in de zorg. Als manager
innovatie kijkt ze met haar team naar manieren hoe sociale en technologische
innovaties de zorg beter, goedkoper en leuker kunnen maken. Je kan hierbij
bijvoorbeeld denken aan sociale robots, zorgen op afstand met een hololens,
chatbots, beeldzorg en allerlei manieren om zelf je gezondheid in de gaten te
houden. Ben je benieuwd hoe het is om met deze nieuwe manieren van zorg te
werken? Dan vertel ik je er graag meer over!
Geert heeft geneeskunde gestudeerd en jarenlang als arts (internist/oncoloog)
gewerkt. De laatste jaren van zijn loopbaan heeft hij als bestuurder (directeur)
van een universitair medisch centrum gewerkt.
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32.

Oogarts
Oogkliniek Heuvelrug

Nico Trap

33.

Verpleegkundige
UMC

Floor Voogt

34.

Verloskundig En
Gynaecologisch
Echoscopiste
Focus
Dietist
Voedingsadviesgroep
Utrecht
Dietist
Voedingsadviesgroep
Utrecht
Toxicologial Pathologist
TNO Metabolic
Adviseur Op Het Gebied
Van Veiligheid En Zorg
Medirisk
Tandarts
Tadartspraktijk
Alderliesten

Denise de Prouw

35.

36.

37.
38.

39.

Evelien Katier

Anita Hellemons

Aswin Menke
Alex Wilbrink

Luc Alderliesten

Nico Trap heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht en heeft zich
gespecialiseerd in de oogheelkunde sinds 1985. Na jarenlang in een algemeen
Ziekenhuis te hebben gewerkt heeft hij in 2009 een eigen oogkliniek opgericht
in Zeist, Oogkliniek Heuvelrug. Deze heet nu Xpert Clinics Oogzorg. Nico Trap
heeft veel ervaring in oogheelkunde en het runnen van een Oogkliniek en kan
daar veel over vertellen. Tevens is hij specialist in ooglaserbehandelingen en
lensimplantaties bij mensen die van de bril of contactlenzen af willen. Nico Trap
laat zich vergezellen door een of meerdere optometristen, die, als rechter hand
van de oogarts, onmisbaar zijn in de moderne oogheelkundige praktijk.
Floor heeft HBO-V (Utrecht) en propedeuse Italiaanse Taal en Cultuur (Utrecht)
gestudeerd. Na 3 jaar verpleegkundige te zijn geweest in het AZU (UMCU),
heeft zij de opleiding gevolgd tot kinderverpleegkundige en 3 jaar in het WKZ
(UMCU) op de kinderafdeling gewerkt. Zij heeft een landelijke
kinderthuiszorgorganisatie mee opgezet en is vervolgens werkzaam geweest
als manager in (het opzetten van) kinderopvang. Sinds 2015 is ze terug in het
WKZ als teamleider dagbehandeling en polikliniek.
-

Patiënten komen bij ons met allerlei vragen over voeding. Wij geven een op
maat gemaakt voedingsadvies en daarnaast helpen we om dit advies in de
praktijk te bregnen.
Patiënten komen bij ons met allerlei vragen over voeding. Wij geven een op
maat gemaakt voedingsadvies en daarnaast helpen we om dit advies in de
praktijk te bregnen.
Aswin is arts en werkt als onderzoeker bij TNO in Leiden.
Alex is opgeleid tot medisch specialist. Anesthesioloog en kinderintensivist in
het WKZ. Daarna mangement in de gezondheidszorg gestudeerd. Tevens
eigenaar van een bedrijf in teamtraining en veiligheid voor de gezondheidszorg
In zijn werk als tandarts is Luc dagelijks bezig met gebitsonderzoek en het
uitvoeren van technische behandelingen in de mond. Verder communiceert hij
met patiënten over hoe het gebit te onderhouden en mogelijke behandelingen.
Vaak vraagt het psychologische begeleiding bij mensen met tandarts-angst.
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40.

AIO Interne Geneeskunde
Amsterdam UMC

Marlot Kallen

41.

Huisarts
Gezondheidscentrum
Amsterdam

Anne-Floor Kallen

42.

Jurist
IJG (Inspectie
Gezondheidszorg En
Jeugd)
Apotheker
Umc Utrecht

Quirine Amelink

Gedragswetenschapper/R
egisterpsychologe

Yvonne Klep

43.

44.

Hiela Hadi

Oud leerling CLZ: Marlot is in opleiding tot specialist interne geneeskunde in
het Amsterdam UMC. Zij behandelt patienten boven de 18 jaar met
verschillende ziektes (bv een infectie zoals Corona, diabetes of een tumor). De
patienten ziet zij op de spoedeisende hulp, op de polikliniek of als zij
opgenomen zijn op een afdeling.
Oud leerling CLZ; Anne-Floor werkt als huisarts in 2 gezondheidscentra in
Amsterdam. Zij ziet patiënten van jong tot oud en krijgt te maken met alle
mogelijke klachten en vragen op haar spreekuur. Van buikpijn tot depressiviteit
en van schimmelteen tot ernstige zieke mensen.
Oud-leerling Stichtse Vrije School; Na een studie in strafrecht en
gezondheidsrecht is Quirine als jurist gaan werken bij overheid (IGJ). Zij heeft
zich gespecialiseerd in het tuchtrecht, waar zij zich bezighoudt met .....
Zij is op haar 14de naar Nederland verhuisd, moest natuurlijk eerst de taal
leren, en heeft dit gedurende 1.5 jaar op ISK Tilburg gedaan. Vervolgens heeft
zij 1 jaar VMBO-theoretische leerweg op Koning Willem II college gedaan en is
het schooljaar daarop doorgestoomd naar 3 VWO. Daar heeft zijn VWO
(combi-profiel Natuur en Gezondheid/Natuur en Techniek) in 2012 afgerond,
gevolgd door een studie bachelor en master farmacie in Utrecht. Als poliklinisch
apotheker vormt zij de brug tussen het ziekenhuis en de eerste lijn en werkt zij
in een dynamische omgeving. Zij geeft o.a adviezen aan patiënten en
medische specialisten, beantwoordt van vragen van assistenten, bijvoorbeeld
bij een complexe wisselwerking (mogen bepaalde geneesmiddelen samen
gebruikt worden?) of mag een patiënt met een slechte nierfunctie een bepaalde
dosering van een geneesmiddel krijgen? Ook kijkt zij de recepten na, die door
de artsen worden voorgeschreven, en beoordeelt of de arts zich aan de
bestaande richtlijnen houdt, en of de behandeling veilig en effectief is voor de
desbetreffende patiënt en het ziektebeeld. Daarnaast werkt zij aan bepaald
projecten, met o.a medisch specialisten, waarbij kwaliteits- en kostenbewust
wordt gedacht en zij mee denkt vanuit de farmaceutische kant.
Zij heeft psychologie gestudeerd en werkt als kinder- en jeugdpsycholoog bij
Youké, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Als kinderen vastlopen,
doet zij psychodiagnostisch onderzoek om te bekijken waarom de kinderen
vastlopen. Daarnaast bied zij therapie, met name gericht op traumaverwerking.
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45.

Business Development
Manager
Fellow

Nathalie Rinkel

46.

Voormalig Docent
Universiteit En
Ondernemer
Universiteit Utrecht En
Clear.Bio

Madelon Bracke

Nathalie is naar ‘het mooie stadsie’ Utrecht gegaan om de opleiding HEAO
Management Economie en Recht te volgen. Na voldoende studiepunten te
hebben gehaald vond zij het niet leuk genoeg en ben is zij de opleiding HBO
Verpleegkunde gaan volgen. Vervolgens 10 jaar werving en selectie gedaan bij
non profit en profit organisaties. Daar trok zij de conclusie de zorgsector te
missen en dat het mogelijk moet zijn om vanuit een commerciële gedachte een
bijdrage te leveren in de zorg. Nu werk zij als Business Development Manager
met een heel gezellig en divers team aan nieuwe zorgconcepten.
Madelon heeft biologie gestudeerd en is daarna gepromoveerd. Ze heeft
jarenlang in het universitair onderwijs gewerkt. Tegenwoordig is ze
ondernemer, waarbij ze al haar opgedane werkervaring kan toepassen.

Omgeving & Duurzaamheid
47.

48.

49.

50.

Docent En Onderzoeker
Hogeschool Van
Amsterdam
Watermanagement
Adviseur/Expert Stedelijk
Watermanagement
Deltares
Klimaat Expert
SNV Nederlandse
Ontwikkelingsorganisatie

Piet de Boer

Projectmanager
Wiegerinck Architecten

Willem Stommel

Hans Gehrels

Harko Koster

Piet heeft hydrologie gestudeerd aan de UvA. Hij is actief op het gebied van
integraal waterbeheer, dat gaat over wateroverlast en -tekort. Hij is deeltijd
docent en onderzoeker aan de HvA
Hans werkt wereldwijd aan water- en klimaatvraagstukken. In veelal snel
groeiende steden werkt hij aan aan vraagstukken die te maken hebben met
wateroverlast en overstroming, droogte en watertekorten, of ongezonde
waterkwaliteit door ontbrekende riolering.
Harko is opgegroeid in Latijns-Amerika en heeft biologie gestudeerd in
Wageningen. Hij heeft in de Amazone en Balkans ontwikkelingshulpprojecten
geleid in watermanagement en bosbeheer. In Nederland heeft hij 10 jaar voor
de Wereld Natuur Fonds gewerkt als portefeuillehouder voor LatijnsAmerika en
manager strategie en innovatie. Nu werk Harko als Klimaat expert voor SNV
Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in landbouw, energie en water projecten
Afrika en Azië.
Werkt bij een groot bouwbedrijf als ontwerpmanager. Bij grote en complexe
projecten (bijv. station, ziekenhuis) heeft hij met zijn team de regie over het
ontwerp- en bouwproces.
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Onderwijs & opvoeding
51.

52.

directeur
St Michielschool,
Schalkwijk
Coach en Mediator
VAN RIESEN

Françoise Voskuil

Belinda Hoff

Françoise is ruim zeventien jaar geleden als zij-instromer het onderwijs
ingegaan. Eerst als leerkracht, later ook als teamleider en sinds 1 januari als
schooldirecteur.
Belinda studeerde Rechten en Conflict management (Maastricht). Ze verzorgde
12 jaar het onderwijs op het gebied van mediation en conflictmanagement op
de universiteit (Leiden) en het HBO (Groningen en Amsterdam). Ze heeft 20
jaar haar eigen mediation praktijk en is momenteel executive coach voor
directeuren en begeleid managementteams.

Recht & bestuur
53.

Facilitair manager
Vredespaleis

Scato Hooft van
Idddekinge

54.

Communicatie
medewerker
Gemeente Zeist
HR medewerker
Gemeente Zeist

Ninon Boshuis

56.

Advocaat / coach

Jan Sjöcrona

57.

Project medewerker in de
stad Utrecht
gemeente Utrecht
Advocaat
De Brauw Blackstone
Westbroek

Matthijs Schreurs

Notaris
Woortmann notarissen

Frank van Acker

55.

58.

59.

Marielle Sluiter

Ingrid Van de Pol Mensing

Scato heeft Technische Bedrijfskunde in Eindhoven gestudeerd. Scato heeft
ruime ervaring in projectmanagement en facilitair management en heeft zich
bewezen in complexe (museale) verhuizingen, interim en vast management.
Op dit moment is hij verantwoordelijk voor het facilitair management in het
Vredespaleis.
Ninon houdt zich bezig met social media, de pers en de kranten. Ze helpt ook
andere collega's wanneer communicatie aan bod komt bij projecten van de
gemeente Zeist.
Marielle geeft leiding aan een team van medewerkers (HR-adviseurs,
salarisadministratie e.d.) en maakt HR- beleid: Hoe werven we nieuwe
medewerkers en hoe kunnen we medewerkers die in Zeist werken goed
trainen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun loopbaan.
Jan heeft jarenlang als strafrechtadvocaat gewerkt en werkt nu als coach
volgens de Tony Robbins methodiek.
In samenhang met thema's als wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid,
werkt Matthijs aan de gebieds- en vastgoedontwikkeling in en rond Utrecht.
Ingrid heeft 10 jaar bij het grootste advocatenkantoor van Nederland gewerkt
als advocaat en belastingadviseur waar zij bedrijven adviseerde bij overnames
en juridische procedures. Ingrid is nu bezig om samen met een Venture Capital
Studio een bedrijf op te zetten dat software ontwikkeld voor de juridische markt,
in en buiten Nederland.
Frank werkt als notaris.
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60.

Kandidaat Notaris
KienhuisHoving
advocaten en notarissen,
Utrecht

Madeline WestersKoopmans

Mensen komen bijvoorbeeld bij haar om een samenlevingscontract te maken.
Ook kom je bij de notaris als je een huis hebt gekocht of een BV wilt beginnen.

Maarten heeft na de vrije school het Hout- en meubileringscollege gedaan. Hier
heeft hij alles geleerd over ambachtelijk houtbewerken. Inmiddels is Maarten
met zijn bedrijf “De Amsterdamse Meubelmaker” al een aantal jaren actief en
ontwerpt en maakt hij de mooiste ambachtelijke meubelstukken.
Heeft MTS en HTS bouwkunde gestudeerd in Groningen. Heel zijn loopbaan is
hij in verschillende functies betrokken geweest bij grote utiliteitsbouw en
infrastructurele projecten. De afgelopen 9 jaar wordt hij als zelfstandig
ondernemer door grote aannemers ingehuurd op project basis.
Thomas heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. Na vijf jaar voor
architectenbureaus gewerkt te hebben is hij in 2008 als ondernemer gestart.
Zijn bedrijf Kraal architecten is inmiddels een middelgroot architectenbureau
dat actief is op de zakelijke markt en voor particulieren in het hogere segment
werkt.
Wouter werkt in de IT als ‘digitale fabriek voorbereider’.

Techniek & IT
61.

Meubelmaker.eigenaar
Amsterdamse
Meubelmaker

Maarten Van Dijk

62.

Werkvoorbereiding
BAM

Bas Corstiaensen

63.

Architect /eigenaar
Kraal Architecten

Thomas Kraal

64.

ERP Project Manager
QAD
Werktuigbouwkundig
ingenieur
Aalbers-Wico

Wouter Scheurwater

Product analyst
CarePay

Noortje Kallen

65.

66

Daan Jellema

Daan houdt zich als mechanical (design) engineer bezig met het ontwikkelen
van machines en consumentenproducten. Dit kan een doorontwikkeling zijn
van een bestaand product of een volledig nieuw product. Daarvoor maakt hij
eerst tekeningen, vaak op de computer in 3D, vaak ook met technische
handleidingen en beschrijvingen. Deze tekeningen bespreekt hij met degene
die het product daadwerkelijk gaan maken, zodat precies duidelijk is wat hij
bedoelt.
Noortje werkt voor de Product &IT afdeling bij CarePay. Zij is veranwoordelijk
voor een team wat door middel van data analyse probeert ervoor te zorgen dat
ze het meest waardevolle platform voor de eindklant bouwen.
CarePay maakt een platform die Patienten, Ziekenhuizen en Verzekeraars met
elkaar verbind met als doel om iedereen toegang tot betaalbare zorg te geven.
Het zorgt ervoor dat alle data & geldstromen die nodig zijn om een patient te
behandelen, een claim in te dienen en te betalen, online kunnen. Het platform
is momenteel operationeel in Kenia & Nigeria.
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