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Opleidingen
2015

Certificering als TMA professional.

2009- 2010

Didactische bekwaamheid voor het HBO via Fontys
Bestuursacademie (didactische vaardigheden).

2005 - 2006

BAZN (Bestuursacademie Zuid Nederland).
Gedeeltelijke opleiding: Juridisch kwaliteitsmedewerker
Gemeentelijke Sociale Dienst.

2000 - 2002

Hogeschool van Utrecht (deeltijdstudie).
Studierichting: Sociaal juridische dienstverlening.
Afstudeeronderwerp: ‘Een onderzoek naar de invoering van
klantmanagement binnen de gemeente Waalre’.

2000 - 2001

AOV via Instituut van den Boom.
Algemene ondernemingsvaardigheden.

1992 - 1997

Hogeschool Eindhoven.
Studierichting: Maatschappelijk werk en dienstverlening.
Afstudeeronderwerp: 'Een meetinstrument ontwikkelen ter
evaluatie van intensieve thuisbegeleiding' bij B.J. Brabant
(Bijzonder Jeugdwerk) te Helmond.

1990 - 1992

Havo Scholengemeenschap Stevensbeek.

1986 - 1990

Mavo Scholengemeenschap Stevensbeek.
Diverse werk gerelateerde cursussen waaronder:
- Training feedback, klantmanagement, budgetteren, zicht op
financiën/ zicht op ondernemen, omgaan met agressie.
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Werkervaring

Sept ' 09-heden

Volledige start als zelfstandig ondernemer op het gebied
trainingen, cursussen, coaching on the job, inzet als
trainingsacteur en advies in de sociale zekerheid. Werkgebieden:
bijstand en aanverwante regelingen, voorliggende voorzieningen,
mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Tenslotte ontwikkelen
van lesmateriaal, afnemen mondelinge toetsen. Inzet TMAanalyse.
O.a. voor gemeenten, bewindvoerders, detacheringsbureaus. Zie
ook website: www.dewijsmaker.nl

2006 - 2012

Freelance docent bij de Fontys Bestuursacademie.
Werkzaamheden zoals hierboven omschreven voor veel
gemeenten en detacheringsbureaus.

April '07 – Sept. '09

Kwaliteitsmedewerker bij team 'activering' en team
'inburgering' gemeente Tilburg, Sociale Zaken.
Functie: verantwoordelijk voor de kwaliteit van het team.
Taken: coachen medewerkers en mentor nieuwe
medewerkers. Controle van het werk van de klantmanagers
(inclusief meegaan met gesprekken en huisbezoeken). Input
aanleveren voor functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Juni '06 - maart '07

Uitvoerder van gedeelte Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN).
Taken: aanmelding, verwijzing en informatieverstrekking
verzorgen voor de WIN.

Juli 2005 - mei 2006 Beleidsmedewerker en uitvoerder WIN.
Taken: verantwoordelijke en contactpersoon vanuit de gemeente.
Aug '01 - maart '07

Klantmanager gemeente Waalre, afdeling Publiekszaken. Team
‘Werk, Zorg en Inkomen’.
Taken: onder andere behandelen aanvragen (en heronderzoeken)
levensonderhoud, bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag,
gemeentelijke minimaregelingen en kinderopvang. Verder
reïntegratie en sociale activering, financiële dienstverlening,
fraudebestrijding en debiteurenbeheer (inclusief terugvordering).
Tenslotte behandelen aanvragen en heronderzoeken voor
zelfstandigen (Bbz 2004).

Okt 1998 - dec 1998 Bijstandsconsulent bij de gemeente Venlo, afdeling Sociale Zaken.
Taken: heronderzoeken, arbeidsinpassing.
1998 - okt 1998

Bijstandsconsulent bij de gemeente Waalre, afdeling Sociale
Zaken. Taken: alle voorkomende taken.
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Overige werkzaamheden
2012- 2014

Vrijwilliger bij het biebcafé van de openbare bibliotheek
Eindhoven.

2008- maart 2011

Voorzitter VVE en lid buurtcomité.

2003 – maart '07

Voorzitter bestuur personeelsvereniging gemeente Waalre.

2001 - juli 2001

Vrijwilliger bij USF- Studentensteunpunt te Utrecht.
Taken: informatie en advies geven op het gebied van huurrecht en
onderwijs. Helpen met bezwaarschriften.

1998 - 2001

Voorzitter en medewerker Stichting Friso. Doel stichting: Integratie
van homoseksualiteit d.m.v. het organiseren van een maandelijks
feest.

1997 - 1998

Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Eindhoven. Taken: individuele
begeleiding van vluchtelingen.

1995 - 1996

10 maanden stage bij gemeente Deurne, bureau
bijstandsregelingen.
Taken: alle taken behalve intake.

1994 - 1995

5 maanden stage bij B.J. Brabant te Helmond.
Taken: groepswerk bij fasehuis en kamertraining.
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