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A.L.(Aart) Wiersma
Hop-oord 18
3991 XB Houten
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06-24786105
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www.al-wiersma.nl
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Profiel
Ik ben mens- en procesgericht, specialist en generalist. Heb goed inzicht in de systemen van
organisaties.
Veelal hebben mensen snel vertrouwen in mij. Ik ben een echte teamspeler en ben loyaal
naar mens en organisatie. Ik houd van complexe processen in organisaties en daarbij ook van
eenvoud en consistentie. U zult mij leren kennen als een vriendelijk, respectvol, gelijkmatig,
eenvoudig en helder mens.
Werkervaring
-

-

-

-

-

-

2016-2017, 22 augustus 2016 t/m 20 augustus 2017
 Teamleider onderbouw binnen het Hoofdvaart College te Hoofddorp, Dunamare
Onderwijsgroep te Haarlem.
Lid SLO (Schoolleidersoverleg/“MT”), lid BOVO, PR en werving en verantwoordelijk
voor enkele vakgroepen.
2016-2017, november tot eind 2017
 Coachen van een HRM manager van een organisatie voor jeugdbescherming in
opdracht van de Hogeschool Rotterdam.
2016, 1 februari t/m 31 juli
 Teamleider klassen 1 t/m 4, Landbouwbreed onderwijs voor het Wellant College te
Houten binnen het Omnia College te Gorinchem. Lid van het MT, speciale
aandachtpunten; samenwerking tussen de beide scholen en personeel. Zie
Getuigschrift via LinkedIn.
1991-2016, september, contractueel zeker tot december 2016
 Docent, parttime,  1 a 2 dagen in de maand, begeleider veranderkunde,
organisatiekunde en supervisor aan de Hogeschool Rotterdam aan de
geaccrediteerde Post HBO opleiding: VO-Management, de 1-ste fase van de MMI
(Master in Management en Innovatie). Momenteel aan verschillende leerjaren.
2015, 2016, november tot januari
 Businesscase opstellen voor een Campus tussen een VMBO College en een MBO
College, waarbij in deze eerste fase de koersbepaling ten behoeve van een Campus
voorop stond.
2013-2014, oktober tot mei
 Teamleider/lid van de schoolleiding in tijdelijk dienstverband, bij het Hoofdvaart
College te Hoofddorp, onderdeel van Dunamare onderwijsgroep.
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2008-2013, oktober tot september
 Interim-manager, directeur in tijdelijk dienstverband, Hoofd Radio, Televisie en
Nieuwe Media en bestuurder in vaste dienst van Stichting Zendtijd voor Kerken, een
zogenaamde 2.42 omroep te Hilversum.
 Initiatiefnemer van Denkstof video’s, samen met de EO, tevens eindredacteur van dit
Nieuwe Media programma.
 De fusie geleid van ZvK met de IKON en mede de backoffice van ZvK en IKON binnen
Stichting VKZ ondergebracht bij de EO.
2008-2011, februari tot juni
 Coach, consultant, trainer van een directie in het basisonderwijs van “de Wegwijzer”
te Nederhemert, het MT en teamleden.
2007-2008, oktober tot mei
 Interim-teamleider VMBO en lid van de schoolleiding, via Huizenga van der Brugge
BV, binnen het eerste leerjaar VMBO, Hoofdvaart College, te Hoofddorp. Tevens heb
ik, naast mijn taken als teamleider eerste leerjaar, de reorganisatie van de Zorg
binnen de school ter hand mogen nemen en mede, i.v.m. mijn vertrek, een
reorganisatie voorbereid en teamleiders i.o. gecoacht.
2007, juni tot oktober
 Interim-teamleider VMBO, via Huizenga van der Brugge BV binnen het Bredero
College te Amsterdam.
2006, april tot oktober
 Coach van een manager handel en verkoop in het MBO van het ROC te Amsterdam,
nadat ik een audit verzorgd had naar het functioneren van zijn afdeling, via Huizenga
van der Brugge BV.
 Consultant was ik bij een sportafdeling van het ROC van Amsterdam (HvdB BV).
1998-2000
 Coach en supervisor van verschillende managers in het MBO van het ROC Albeda
College te Rotterdam.
1996-heden
 Organisatieadviseur en coach van o.a. leden van Raden van Bestuur, CvB, directies,
managers, tevens was ik werkzaam als bemiddelaar, waarvan 15 jaar naast een vaste
baan en 3 jaar volledig zelfstandig. www.al-wiersma.nl, zie hier ook referenties onder
het kopje achtergrond.
1995-1996
 Marketing voor een Nederlandse Vereniging van Controllers met als doel een nieuwe
Post-Bachelor te starten aan een gerenommeerd opleidingsinstituut.
Resultaat: Post-Bachelor voor Controllers gestart aan de Transfergroep Rotterdam en
omstreken (onderdeel van de Hogeschool Rotterdam).
1889-2006, januari tot maart
 Regiomanager bij Stichting NIDOS, landelijke voogdij instelling voor AMA’s
(alleenstaande minderjarige asielzoekers), zowel verantwoordelijk voor de inhoud
van het werk van de Jeugdbeschermers/Voogdijmaatschappelijk werkers/-sters als
ook voor personeel en organisatie, administratie en financiën van meerdere regio’s.
1986
 Marketing voor een inmiddels overleden, modern realistisch kunstschilder, dhr. Henri
Bol.
Resultaat: vraag naar schilderijen nam enorm toe, prijzen verviervoudigde, dhr. Bol
kreeg nationaal en internationaal grote bekendheid.
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1983-1989, december tot november
 Hoofd van de dienst ‘arbeid en activiteitenbegeleiding’ en coördinator van enkele
therapieën; de psychomotore en creatieve van Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
(APZ) “Huize Padua” te Boekel.
 Docent aan de opleiding voor psychiatrisch verpleegkundigen binnen het APZ Huize
Padua.

Behaalde opleidingen
Strategie 3.0

Nyenrode Business Universiteit &
Focus Conferences

2013

VO- Hoger Management (post-HBO)
(nu MMI /
Master in Management en Innovatie)

Hogeschool Rotterdam

1990-1991

VO- Leidinggevende Functionarissen
(“KLF”, post-HBO)

Hogeschool Nijmegen

1986-1987

HBO- Kaderopleiding van management

Hogeschool Nijmegen

1984-1986

Psychopathologie (inleiding in de - )

RINO/Rijks Universiteit Limburg

1985-1986

Arbeidstherapie/activiteitenbegeleiding

Katholieke Hogeschool Tilburg

1978-1982

Verpleegkundige (BIG registratie)
(BIG: niet praktiserend)

SOSA Tilburg

1973-1976

Hogere Bedrijfskunde (post-HBO)
Module Financiële Analyse

ICM Utrecht

2013

DISC licentie trainer

PERSOLOG DISC Nederland

2003

Mediation, NMI lidmaatschap 2002-2005

Instituut The Lime Tree

2002

Projectmanagement

VOG Advies b.v.

1998

Bedrijfsvoering in de zorgsector

Management Studiecentrum

1995

Trainingen voor Supervisoren 1992-1993

Transfergroep Rotterdam
& Omstreken

1993

Leergangen

Bestuurservaringen
-

Vanaf 1 september 2017
Voorzitter van het bestuur van Stichting Hospice Kromme Rijn te Houten

-

2006-november 2006 t/m 31 maart 2017
Voorzitter van het bestuur van Stichting Christ’s Hope Nederland.
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2005-2006
Bestuurslid van Stichting Christ’s Hope Nederland, onderdeel van een Internationale NGO die
zich inzet voor aids preventie, opvang van aidswezen en begeleiding van zieken met aids in
meerdere landen in Afrika, gesteund door zeven donorlanden in Europa en Amerika.
1992-1999
Voorzitter van het bestuur van Stichting Enter; eerder St. de Witte Vlek, werkzaam in
Jeugdwerk en Sociaal Cultureel werk te Houten. Aandachtgebieden waren met name
verbetering overleg en verhouding B&W Houten, groei en professionaliseren.
1981-1989
Bestuurslid LSVHAB (Landelijk Samenwerkingsverband Hoofden Activiteitenbegeleiding) en
nadien bestuurslid NeVAS (Nederlandse Vereniging voor de Activiteiten Sector; een
vereniging waarin instellingen binnen de zorg (ouderen-, gehandicapten-, psychiatrische-)
nadachten over inhoudelijk en methodische ontwikkelingen de activiteitensector aangaande.
1985-1986
Voorzitter van de door de wethouder (B&W) ingestelde projectgroep wijkvernieuwing en
voorzitter van een wijkraad in de sectoren jeugd en welzijn te Uden.
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