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PERSONALIA 

 

Drs. Inge Maria van Dommelen 

Mienette Stormstraat 81  

2614 HS Delft 

06 38302925 

Ingevandommelen@regieadvies.nl 

www.regieadvies.nl 

Geboren: 5 maart 1971 te Den Haag 

 
 

PROFIEL EN AMBITIE 

Betrokken adviseur met sterke analytische en communicatieve vaardigheden. Uitstekende netwerker. Goed in 

het verbinden van mensen en oplossingen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie. Werkt 

met praktische instrumenten zoals workshops, 10 puntenplannen, projecten en doelgerichte adviezen. 

 

PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN 

Enthousiast, initiatiefrijk, vasthoudend, planmatig, praktisch, betrouwbaar, resultaatgericht en weetgierig.  

 

WERKERVARING 

Werkzaam vanuit RegieAdvies, 2011 - heden: Oprichter 

 Advieswerk voor een regionale zorgaanbieder: ontwikkelen van een strategie en portfolio voor welzijns- en 

WMO dienstverlening en vrijwilligersmanagement; 

 Advieswerk voor Aandacht voor Iedereen: opzetten en voorzitten van samenwerkingsverbanden Wmo-

raden, deskundigheidsbevordering Wmo-raden, vrijwilligers, belangenbehartigers over: 

vrijwilligersmanagement, kwaliteit en zeggenschap, netwerkanalyse- en versterking; ontwikkelen van 

leidraden en instrumenten ten behoeve van beleidsbeïnvloeding zoals leidraad gekanteld 

keukentafelgesprek, stappenplan beleidsbeïnvloeding transities, 10 puntenplan informele zorg; 

conferenties voor gemeenten en Wmo-raden over samenwerking eerste lijn, wijkwerk, kanteling van uit 

cliëntperspectief; 

 Advieswerk Koepel WMO-raden: toekomstscenario’s ontwikkelen met leden, accountmanagement 

strategische relaties; 

 Trainingswerk Koepel WMO-raden: ontwikkelen en uitvoeren van de training ‘Jeugdparticipatie’, achterban 

raadpleging; 

 Procesbegeleiding van welzijnsorganisaties en een maatschappelijke werkorganisatie om te komen tot een 

gezamenlijk dienstenaanbod; 

 Risicoanalyse van overheveling taken zorgzekering/AWBZ naar Wmo voor een gemeente, waaronder 

extramurale begeleiding; 

 Realisatie van een leerwerkbedrijf voor jongeren met een verstandelijke beperking/GGZ problematiek; 

 Begeleiding van het aanbestedingsproces voor een welzijnsstichting richting gemeente; 

 Uitvoering van workshops WMO/de drie decentralisaties bijvoorbeeld voor regionale werkgevers Zuid-

Holland, een woningcorporatie, bibliotheekdirecteuren vrijwilligersorganisaties en een regionaal 

werkbedrijf. 

 

Stichting Kennisnet : Mei 2008- april 2012: Senior Beleidsadviseur Strategie en Innovatie 

 Verantwoordelijk voor het relatiebeheer en verwerven van subsidies van het Ministerie van Onderwijs; 

 Procesbegeleiding voor de realisatie van een professionaleringsplatform voor Passend/Speciaal onderwijs. 

 

Haagse Hogeschool: April 2007-april 2008:  Stage coördinator en docent Maatschappelijk werk 

 Het ontwikkelen van de minor Geestelijke Gezondheidszorg met partners; 
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 Doceren van Organisatiekunde, arbeidsmarktverkenning en verzorgen workshops WMO; 

 Het opzetten van een stagebureau inclusief opbouw veldnetwerk. 

 

Gemeente Delft: Januari 2004- april 2007:  Senior Beleidsadviseur Wonen, zorg en welzijn 

 Visie ontwikkelen voor wethouders, bijvoorbeeld voor ‘toegang WMO’, ‘mantelzorg en vrijwillige inzet’ en 

‘participatie, informatie en cliëntenondersteuning ‘ ten behoeve van invoering van de WMO; 

 Het ontwikkelen van het WMO-informatieloket met eerste lijnspartners; 

 Coördinatie algemeen maatschappelijk werk, lokaal welzijnswerk en GGZ inclusief inkoopafspraken. 

 

Provincie Zuid-Holland: April 2002- januari 2004:  Beleidsmedewerker voor gedeputeerde Zorg  

 Opstellen van het convenant tussen gemeenten, provincie, Bureau Jeugdzorg voor de aansluiting 

Jeugdzorg- Jeugdgezondheidszorg;  

 Hervormen regionale zorg- en cliëntenondersteuning o.a. voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 

 

Parnassia, Psycho-medisch Centrum: Juli 1999 – april 2002:  Beleidsmedewerker directie Parnassia 

Verslavingszorg 

 Opstellen van het (strategisch) meerjaren bedrijfsplan verslavingszorg voor directie en Raad van Bestuur; 

 Adviseren van de Raad van Bestuur over de overgang naar gemeentelijke financiering. 

 

Oktober 1989 – juli 1999 

Diverse contracten als sociotherapeut en coördinator binnen de (forensische) psychiatrie, gehandicapten-

sector, jeugdzorg en de gespecialiseerde verpleeg- en thuiszorg.  

 

NEVENACTIVITEITEN 

 Bestuurslid Thuis in Welzijn, september 2013- heden 

 Verantwoordelijk aansturing medewerkers, vrijwilligersmanagement 

 Oprichter ZZP4Delft, juli 2013- heden 

 Verantwoordelijk voor relatiebeheer en expertise sociaal domein 

 Bestuurslid Landelijke Koepel WMO-raden, 2010- april 2012; 

 Verantwoordelijk voor contacten met de 262 aangesloten WMO-raden  en aansturing bureau; 

 Verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de WMO-raden bij het Ministerie van VWS.  

 WMO-raadslid gemeente Delft, 2010- december 2013; 

 Verantwoordelijk voor advisering aan B&W Delft voor bijvoorbeeld overstijgende thema’s zoals de 

transities AWBZ/Jeugdzorg, burger- en cliëntenparticipatie, de ‘Kanteling’ en Welzijn Nieuwe Stijl; 

 Relatiebeheer (zowel op directie- als cliëntenniveau) van zorg-, onderwijs en welzijnsinstellingen 

 Coördinator vrouwennetwerk VVAO Delft 1995- 2012.  

 

OPLEIDINGEN 

 Sociologie, richting Organisatie en Beleid, Universiteit van Amsterdam, diploma mei 1999; 

 Afstudeeropdracht: Witte Kruis B.V., reorganisatietraject, invoering kwaliteitssysteem en 
procesbegeleiding medewerkers daarbij; 

 HBO-Inrichtingswerk, Haagse Hoge School, diploma juni 1992; 

 Afstudeeropdracht: Parnassia, reorganisatietraject, vorming integrale zorgteams en effecten zorg 

in kaart brengen; 

 HAVO, diploma juni 1988. 
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CURSUSSEN 

 Leiderschap bij Innovatie, mei- september 2011; 

 Pedagogisch Didactische Vorming (Master), Expertisecentrum Haagse Hogeschool, maart 2008; 

 Procesbegeleiding en –facilitering, september 2003; 

 Projectmanagement, methodieken en technieken, mei 2003; 

 ‘Auditing Organisaties, Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), april 2000; 

 ‘Werken met het INK managementmodel’, Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), januari 2000. 

 

HOBBY’S EN INTERESSES 

Sporten, (digitaal) netwerken, reizen, schilderen, theaterbezoek. 


