Curriculum Vitae Inge van Dommelen

PERSONALIA
Drs. Inge Maria van Dommelen
Beresteinseweg 16
1217 TJ Hilversum
06 383 029 25
Ingevandommelen@regieadvies.nl
www.regieadvies.nl
Geboren: 5 maart 1971 te Den Haag
PROFIEL EN AMBITIE
Inge werkt al jarenlang voor zowel landelijke stichtingen, overheden, bibliotheken en zorg- en
welzijnsorganisaties als strategisch projectleider, programmamanager en ook was zij directeur van de
landelijke koepel Adviesraden Sociaal Domein. Zij verbindt deze ruime ervaring in zowel het sociaal domein als
in het educatieve en cultuur domein aan elkaar. Hierdoor ontstaan innovatieve oplossingen die bijdragen aan
het verminderen van maatschappelijke vraagstukken zoals laaggeletterdheid. Ook is ze met regelmaat
facilitator en dagvoorzitter.
PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN
Ondernemend, betrokken, verbindend, enthousiast en resultaatgericht.
WERKERVARING
Werkzaam vanuit RegieAdvies, 2012 - heden: Ondernemer en Directeur
Enkele recente projecten 2016-heden:
• Strategisch adviseur en projectleider gemeenten Zuid-Kennemerland en IJmond:
o Inventarisatie, analyse knelpunten met-/bij- gemeenten, educatie-, welzijnspartners en
bibliotheken;
o Commitment organiseren bij partners en alle betrokken gemeenten;
o Maken van het regionale meerjarenplan Aanpak verbetering Basisvaardigheden;
o Maken van de regionale samenwerkingsagenda van de betreffende gemeenten.
• Kwartiermaker en procesbegeleider Beschermd Wonen en Opvang Drechtsteden en Alblasserwaard:

•

•

•

o

Organiseren van een regionale en lokale schouw voor 12 gemeenten;

o

Procesbegeleiding en training 12 gemeenten van de overgang van Beschermd Wonen naar
Beschermd Thuis;

o

Adviseren 12 wethouders aangaande de overgang van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis

Senior Projectleider Groot-Amsterdam, Stichting Lezen en Schrijven:
o Opzetten samenwerking tussen taal-, zorg- en welzijnsnetwerken om de aanpak bestrijding
laaggeletterdheid onderdeel te laten zijn van de aan te stellen sociale teams
o Uitvoeren van evaluaties van lokale taalnetwerken
o Versterken van lokale taalnetwerken
Projectleider en strategisch adviseur, o.a. gemeente Delft/Leiden/Zoetermeer/Kaag en Braassem:
o Procesbegeleiding (in)formele taalpartners en formeren Taaltafels samen met bibliotheken
o Versterken lokale netwerken zorg-, welzijn en onderwijs voor wijkgezondheidsbeleid en het
schrijven van een wijkgezondheidsplan en een subsidieaanvraag voor ZonMw
o Opzetten van een infrastructuur voor medezeggenschap en wijkgerichte inwonersparticipatie
Directeur Koepel Adviesraden Sociaal domein:
o

Directievoering en aansturing bureaumedewerkers;

o

Verantwoordelijk voor de visievorming en realisatie van de strategie met behulp van subsidie- en
fondsenwerving;
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o
•

Kwartiermaker voor DOK Delft, de bibliotheek:
o
o
o

•
•

•

•

Hervorming van de organisatiestructuur, werkwijze passend bij de transformatie sociaal domein;
Kwartier maken met bibliotheek en zorg- en welzijnspartners voor opvoedondersteuning;
Realisatie van een samenwerkingsproject met de Jeugdgezondheidszorg de bibliotheek voor
vroegsignalering taalachterstand en versterking VVE;
Adviseren over de herpositionering van de bibliotheek en de maatschappelijke partners;

Spreker, trainer en facilitator voor bijvoorbeeld Zorgtotaal, BISC, ProBiblio, Stichting Lezen en Schrijven,
bibliotheken, welzijns- en VVT-instellingen, gemeenten
Coördinator LOCJeugd, LOC in Zeggenschap
o Opzetten van merk LOCJeugd, team- en organisatie- en verantwoordingstructuur
o Vertegenwoordigen van de organisatie bij landelijke organisaties, overheden en de Tweede Kamer
Projectleider landelijk programma Sociaal Werk Versterkt:
o Verantwoordelijk voor de realisatie projectresultaten
o Adviseren Sociaal Werk Nederland en haar leden
Voorzitter en kwartiermaker voor Participe Delft en netwerkorganisatie Delft Voor Elkaar
o Kwartier maken voor een community aanpak als alternatief voor een Raad van Advies;
o
o

Vernieuwen en faciliteren van de implementatie van zelfsturingsprincipes binnen diverse teams
van medewerkers;
Voorzitter Regiegroep zorg en welzijn

•

Strategisch adviseur, ZonMw, cluster Gehandicapten en Chronisch zieken
o Herpositionering (missie, visie, strategie) cluster en procesbegeleiding strategisch clusterplan;
o Opzetten van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning door o.a. het realiseren
van stakeholders bijeenkomsten en het adviseren over subsidieoproepen

•

Kwartiermaker wijkaanpak gemeente Leiden:
o

Wijkdialogen met bewoners, cliënten, aanbieders en gemeente;

o

Adviseren over de wijkaanpak 3.0;

•

Strategisch adviseur JSO:
o Opbouw programma ‘Kwaliteit van de samenleving’ door operationalisatie van beoogde
resultaten van de transformatie sociaal domein voor adviseurs JSO op het gebied van Jeugd

•

Docent en cursusleider voor bijvoorbeeld Stichting Lezen en Schrijven, BISC, Probiblio, Thuis in Welzijn,
Haagse Hogeschool en diverse gemeenten:
o Deskundigheidsbevordering en strategische positionering netwerk Participatiewet en taal in
Noord-Holland en Oost-Nederland;
o Methodiek
ontwikkelen en
uitvoeren van
trainingen voor
thuisbezoeken door
vrijwilligers;

Opdrachten 2012-2014
Enkele projecten:
•

Procesbegeleiding van
welzijnsorganisaties en een
maatschappelijke
werkorganisatie om te komen
tot een gezamenlijk
dienstenaanbod;
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•

Ontwikkelen van welzijnsproposities voor zowel welzijns- als VVT-aanbieders met cliënten, burgers door
procesbegeleiding en training-on-the-job;

•

Begeleiding van aanbestedingsprocessen Wmo voor maatschappelijke organisaties, inclusief
fondsenwerving;

•

Opzetten medezeggenschapstructuur voor instellingen met medewerkers en cliënten/bewoners samen;

•

Het opzetten en voorzitten van regionale samenwerkingsverbanden van participatieraden en
cliëntenraden;

•

Ontwikkelen van mantelzorg- en vrijwilligersbeleid voor instellingen en gemeenten;

•

Deskundigheidsbevordering en training geven in het kader van de decentralisaties sociaal domein,
waaronder jeugd en zorg, jeugdparticipatie, vrijwilligersmanagement, regionale samenwerking,
netwerkanalyse- en versterking;

•

Het faciliteren van seminars, masterclasses, workshops en trainingen voor bibliotheken, gemeenten en
hun partners en adviesorganen

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

Verantwoordelijk voor het relatiebeheer en verwerven van subsidies van het Ministerie van Onderwijs
voor onder andere directie Speciaal Onderwijs, programma Passend Onderwijs en het project excellente
leerlingen;

•

Procesmanagement voor de realisatie van een landelijk digitaal professionaliseringsplatform voor
docenten in Nederland en een platform voor hoogbegaafde leerlingen en hun ouders

Haagse Hogeschool: April 2007-april 2008: Docent Maatschappelijk werk
•
•

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

Gemeente Delft: Januari 2004- april 2007: Senior Beleidsadviseur Wonen, zorg en welzijn
• Invoering WMO: Het ontwikkelen van het WMO-informatieloket en meldpunt met eerste-lijnspartners;
•
•

Realisatie gezondheidscentra inclusief CJG’s in 7 wijken van Delft;
Coördinatie afspraken GGD op regionaal niveau waaronder de jeugdgezondheidszorg;

•

Visies ontwikkelen met partners voor wethouders, bijvoorbeeld voor ‘toegang CJG’, ‘mantelzorg en
vrijwillige inzet’, ‘samenhang eerste lijn en preventie ‘.

Provincie Zuid-Holland: April 2002- januari 2004: Beleidsadviseur 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 (Openbare) Geestelijke
Gezondheidszorg

Parnassia, Psycho-medisch Centrum: Juli 1999 – april 2002: Beleidsadviseur directie Parnassia Verslavingszorg
•

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

•

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

•

Opleiden en begeleiden van medewerkers bij de implementatie van het INK-managementmodel

Oktober 1989 – juli 1999
Diverse contracten als sociotherapeut en coördinator binnen de (jeugd) psychiatrie, beschermd wonen,
jeugdzorg, welzijnswerk en de gespecialiseerde verpleeg- en thuiszorg.
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NEVENACTIVITEITEN
•

Voorzitter van Hilversum Verbonden, 2019-heden;
o
o

Verantwoordelijk aansturing medewerkers, vrijwilligersmanagement;
Realisatie maatschappelijke beursvloer

o

Versterken samenwerking zelf- en vrijwilligersorganisaties in Hilversum

•

Organisator evenementencommissie BVHilversum, 2018- heden;

•

Oprichter en bestuurslid Stichting Kleine Ingrepen Mooie Gevolgen (KIMG), januari 2015 – heden;

•

Bestuurslid Thuis in Welzijn, september 2013- 2014;

o
o
•

•

Verantwoordelijk aansturing medewerkers, vrijwilligersmanagement;

Oprichter ZZP4Delft, juli 2013- december 2016;
o

•

Verantwoordelijk aansturing medewerkers, vrijwilligersmanagement;

Belangeloos ondersteunen van vrijwilligersorganisaties/ verenigingen

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

Verantwoordelijk voor contacten met de 285 aangesloten WMO-raden;

o

Verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging bij het Ministerie van VWS

Bestuurslid en coördinator Vereniging Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) Den Haag-Delft, 1995- 2012

OPLEIDINGEN
•

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

•

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

•

Afstudeeropdracht: Witte Kruis B.V., reorganisatietraject, invoering kwaliteitssysteem en
procesbegeleiding medewerkers daarbij
Afstudeeropdracht: Parnassia, reorganisatietraject, vorming integrale zorgteams en effecten zorg
in kaart brengen

Diverse cursussen en trainingen
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