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Motivatie & profiel

Mijn ambitie is om bij te dragen aan een rechtvaardige economie, even toegankelijk
voor iedereen, met speciale aandacht voor microkrediet en Azië. Microkrediet is een
middel om vrouwen zelfredzaam te maken, en hun kinderen aldoende een betere
uitgangspositie te geven. De wereldwijde ‘onderneming’ microkrediet is in mijn ogen
hét bewijs dat sociaal ondernemen mogelijk is, of beter: noodzakelijk is. Daarom ben
ik bijzonder gemotiveerd om me in te zetten voor sociale ondernemersinitiatieven
waar financieel, sociaal en maatschappelijke gewin hand in hand gaan.
Als sociaal ondernemer en freelance business consultant heb ik ervaring opgedaan in
veel verschillende type organisaties (bedrijven, overheid én NGO’s) en ben ik
gedreven in het opzetten en professionaliseren van sociale organisaties/initiatieven.
Mijn kracht ligt in het verbinden, van mensen en organisaties, én van culturen (oost
en west). Ik ben van nature ondernemend en gewend verantwoordelijkheid te dragen.
Ik ben een initiator die een ideaal concreet weet te maken, en mensen weet te
motiveren om dit samen, pragmatisch en professioneel, te realiseren.
Werkervaring
zin in bedrijf, januari 2008 – heden
Oprichter van ‘zin in bedrijf’ een sociale onderneming voor advies, begeleiding en
implementatie van sociale ondernemersinitiatieven. Dit houdt aan de ene kan in: het
actief bijdragen aan initiatieven van zelfstandig sociaal ondernemers, en zelf opzetten
van bedrijven met een sociaal doel. Aan de andere kant: advies over en ondersteunen
bij de implementatie van sociaal en maatschappelijk verantwoorde initiatieven van
gevestigde bedrijven. Ons motto is: “zoveel mogelijk doen met het geld dat je krijgt”
in plaats van “zoveel mogelijk geld krijgen voor wat je doet”.
Opdrachten o.a.:
• Banking with the Poor Network, Singapore, augustus 2011 – heden
Werkzaam als transitie manager om deze associatie van Aziatische
microkredietinstellingen te professionaliseren en een bedrijfsplan te
ontwikkelen en implementeren met als hoofddoel zelfredzaam te worden.
• Rutgers WPF, juni 2010 – heden
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Werkzaam als project initiator en adviseur om microkrediet samen met
educatie over seksuele en reproductieve rechten en gezondheid te
verstrekken, in samenwerking met microkredietinstellingen.
Plan Nederland, januari 2011 – juni 2011
Werkzaam als account manager Corporate Partnerships bij Plan Nederland
een internationale kinderrechtenorganisatie.
StoereVrouwen, september 2010 - december 2010
Werkzaam als zakelijk manager van StoereVrouwen een stichting die haar
leden (consumenten) aanspoort duurzaam in te kopen.
HandsOn Microkrediet, september 2008 – september 2010
Werkzaam als directeur van HandsOn Microkrediet, een stichting die
microkredieten verstrekt en begeleiding geeft aan startende ondernemers in
Nederland.

Microkrediet voor Moeders, maart 2005 - heden
Oprichting en besturen van de stichting Microkrediet voor Moeders, een charitatieve
instelling die kleine leningen en begeleiding biedt aan vrouwen in Azië om te
investeren in hun (privé-) ondernemingen; Om zodoende hun kinderen een reële kans
te geven op een betere uitgangspositie.
Taken omvatten:
• Ontwikkeling en implementatie van missie en strategie
• Ontwikkelen en uitvoeren (financieel) beleid
• Dagelijkse leiding van de stichting
• Microkredietprogramma’s definiëren en opzetten
• Extern vertegenwoordigen van de stichting
• Opzetten samenwerkingsverbanden met bedrijven in Nederland
• Opzetten samenwerkingsverband van microkrediet-partners in Azië
• Opstellen jaarverslag, financiële begroting en jaarrekening
• Begeleiding van lokale partners bij het uitvoeren en bewaken van microkredietprojecten en het professionaliseren van hun organisaties
• Marketing, communicatie en PR
• Fondsenwerving en voorlichting
• Werving en selectie van medewerkers en vrijwilligers
Freelance business consultant, november 2000 – december 2007
Als bedrijfskundig adviseur heb ik voor veel verschillende bedrijven gewerkt,
waaronder banken (ABN AMRO), verzekeraars (Reaal), luchtvaart (KLM) & vervoer
(NS), entertainment (Holland Casino), sociaal ondernemers (Rabobank Foundation),
verenigingen (ANWB), overheid (Ministerie van Justitie), en IT (NetEconomy, Baan,
IBM). Ik heb hierbij in de loop der jaren ervaring opgedaan met meerdere aspecten
van bedrijfsvoering, zoals inkoop, verkoop, (product)marketing, productontwikkeling,
personeelmanagement, en eBusiness.
Een specificatie van opdrachten en opdrachtgevers kan op aanvraag worden
toegestuurd
Werkervaring in dienstverband
.bone advertising, mei - november 2000
account- & projectmanager
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IBM Global Services, januari 1999 - mei 2000
e-business consultant
Baan Business Innovation, oktober 1997 - december 1998
business process modeller
VODW Marketing, september 1997
assistent marketing
Technische Universiteit Eindhoven, september 1996 - mei 1997
toegevoegd onderzoeker o.a onderzoek in opdracht voor Philips Medical Systems

Opleiding
2005 – 2009:

Talen & Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië
Master (ASEAN Society, Economy and Politics)
Universiteit Leiden.

2005:

Microfinance (Distance Learning Course)
UNCDF (United Nations Capital Development Fund)

1990 - 1996:

Technische Bedrijfskunde
Technische Universiteit Eindhoven

Aanvullend
Talenkennis:
Nederlands en Engels (vloeiend), Indonesisch (redelijk)

Publiciteit:
Qpq, “Sociaal ondernemerschap”, april 2010, blz 31-33
Onderwerp: over sociaal ondernemen, wat kenmerkt een sociaal ondernemer
Adjied Bakas & Roger Peverelli, “The future of finance”, 2009, blz 256-257;
onderwerp: empowerment als economische impuls
P!, “Investeren in moeders, internationale solidariteit tussen vrouwen”, maart 2009;
onderwerp: investeren in vrouwen komt de hele gemeenschap ten goede
Werkgroep leider, 29ste Symposium van de Veerstichting met als thema “Opladen, op
zoek naar de generator van een nieuwe generatie”, 30 oktober 2008;
onderwerp: microkrediet als sociale onderneming, als middel om
zelfredzaamheid te bevorderen
Filosofie Magazine, “Ambitie, waarom de weg belangrijker is dan het doel. 5
persoonlijke vragen”, juli 2008;
onderwerp: daadkracht strand als je aan te grote idealen denkt
Lof, “Geen vis maar geld voor een hengel”, oktober 2007
onderwerp: over het opzetten van Microkrediet voor Moeders
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