BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4

BENOEMEN NIEUWE LEDEN BEROEPSCOLLEGE NPO

Algemene Vergadering 31.01.15

Aan de kiesmannen,
Ter versterking van het Beroepscollege NPO zijn de volgende heren bereid gevonden zitting
te nemen in dit college.
E.M. Hoorenman
J. Lamers
R. Veen
Bovengenoemde heren hebben ruime juridische ervaring opgebouwd en mede gezien hun
opleiding en beroepservaring kunnen we hen zonder meer kwalificeren als uitstekende
kandidaten voor het Beroepscollege. Bijgevoegd vindt u van iedere kandidaat hun
Curriculum Vitae.
Wij stellen u voor de heren Hoorenman, Lamers en Veen te benoemen als lid van het
Beroepscollege NPO.

Bestuur NPO

CURRICULUM VITAE
Naam
Kantoor
adres
Postcode, plaats
Geboortedatum
Tel. kantoor
Fax kantoor
E-mail
Internetsite

: Mr. drs. E.M. Hoorenman
: Advocatenkantoor Hoorenman
: Unjerpad 7
: 1689 GK Zwaag
: 16-02-1951
: 0229-263129
: 0229-262030
: info@advocatenkantoorhoorenman.nl
: advocatenkantoorhoorenman.nl

Opleiding
2008 – 2009
2004 – 2005
1999 – 2002
1995 – 1999

Vrije Universiteit, specialisatie arbeidsrecht
Grotius Academie/LSA, specialisatie letselschade.
Beroepsopleiding en stage advocatuur.
Open Universiteit Nederland WO rechten, afstudeerrichting internationaal
recht, specialisaties gezondheidsrecht.
1990 – 1994 Universiteit van Amsterdam, WO sociologie, afstudeerrichting organisatie en
beleid, specialisatie beleidsonderzoek.
1980 – 1982 Hogeschool voor gezondheidszorg te Leusden, Hogere Opleiding voor
Verpleegkundigen, afstudeerrichting management.
1970 – 1982 Opleiding verpleegkunde A en B, specialisatie hemodialyse en
niertransplantatie. Enkele cursussen op het gebied van informatisering en
automatisering, computergebruik, personeelsplanning, en projectmanagement.
Werkervaring niet in loondienst
1999 – heden : Gevestigd als advocaat.
1994 –1999 : Zelfstandig gevestigd als juridisch beleidsonderzoeker en -adviseur.
1998 – 2001 : Gastdocent Hogeschool van Amsterdam.
Uitgevoerde opdrachten o.a.
1999-heden : letselschadezaken, bijstand aan psychiatrische patiënten, tuchtrechtzaken in
de gezondheidszorg, klachtrechtzaken in de gezondheidszorg, arbeidszaken,
familierechtelijke zaken, algemeen juridische zaken.
1998

Academisch Ziekenhuis, psychiatrische kliniek
Ontwikkeling uitvoeringsbeleid BOPZ naar kliniekgebonden richtlijnen en
patiëntgebonden checklisten en ontwikkeling bijbehorend informatiemateriaal.

1998

Psychiatrisch ziekenhuis

Toetsing beleidsdocumenten en relevante procedures aan regels van
gezondheidsrecht; advies voor aanpassing van beleid, advies voor
bekendmaking en voor toetsing van de correcte naleving.
1996 – 2004 Stichting GGZ
Toetsing beleidsdocumenten, ontwerp nieuw beleid, advies aanpassing beleid,
advies klachtenbehandeling, advies over strafrechtelijke, civielrechtelijke en
arbeidsrechtelijke consequenties van gedrag van patiënten/cliënten en
medewerkers, verzorgen studiemiddagen, beleidsonderzoek en ontwikkeling
geheimhoudingsplicht versus belang van betrokken zorgwekkende
zorgmijders.
1995 – 1996 Stichting voor bevolkingsonderzoek borstkanker
Toetsing beleidsdocumenten, ontwerp meetinstrument voor gedrag
medewerkers, rechtssociologisch veldonderzoek naar gedrag medewerkers,
advies voor aanpassing beleid, verzorgen informatiemiddagen.
1995 – 2005 Verzorging studiemiddagen en lezingen gezondheidsrecht voor algemene en
psychiatrische ziekenhuizen en Sdu/Koninklijke Vermande.
Werkervaring in loondienst
1991 – 1995 Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit
Beleidsonderzoeker/adviseur, verantwoordelijk voor berekening en uitvoering
capaciteitsreallocatie klinische patiëntenzorg bij bezuinigingen en renovaties;
invoering eenvormige procedures medische administratie en automatisering
klinische functies, analyse en beschrijving functiereeksen en solitaire functies.
1982 – 1991 Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit
Sectorhoofd en bestuurslid Dagelijks Bestuur Kliniek Inwendige Geneeskunde,
verantwoordelijk voor realisatie streefcijfers binnen budgettaire grenzen; ± 300
medewerkers, directe leiding aan 9 afdelingshoofden, sectorgebonden en
sectoroverstijgende beleidsinitiëring, ontwikkeling en uitvoering.
1978 – 1980 Medisch Centrum Alkmaar
Hoofdverpleegkundige afd. inwendige geneeskunde.
1970 – 1978 Leerling A en B verpleegkundige en cursist specialistische opleiding
haemodialyse en niertransplantatie.
1968 – 1970 Beroepsmilitair in opleiding
Publicaties
Zie website

Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geslacht:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Rijbewijs:
Opleidingen
sep 1987 - feb 1993

Werkervaring
Dec 1976 - nov 2014

Overige
Hobby's:
functies:

Jan Lamers
Willemserf 12
3755 XK Eemnes
0355311123
0613260121
jan.en.inge.lamers@planet.nl
02 september 1954
Dongen
man
NL
Gehuwd
BE

Universitair, Rechten (behaald) fiscaal recht
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Ministerie van Financiën,
Functie: Fiscaal jurist vanaf mrt 1993
Werkzaamheden: Het adviseren op fiscaal juridisch gebied van
collega`s.
Het voeren van fiscaal-juridische procedures voor rechtbank en
gerechtshof.

Houden van postduiven
Bestuurslid/penn.m. van PV de Zwaluw,
Secretaris van de FBCC

CURRICULUM VITAE
Naam
: Veen
Voornaam
: Rudolf
Adres
: Hoofdweg 57
Woonplaats
: 9621 AD Slochteren
Telefoonnummer
: 0598 – 421761. Mobiel 06 – 13224444
E-mail-adres
: rudyveen@home.nl
Geboortedatum en plaats
: 28 januari 1952 te Groningen
Burgerlijke staat
: gehuwd
WERKERVARING:
Periode
: 2006 – oktober 2013
Functie
: Directeur van een stichting in Noord Nederland die een serviceflat exploiteert.
Eindverantwoordelijk voor deze voorziening voor ouderen waarin wonen, service, zorg en welzijn
geïntegreerd worden (aan)geboden.
Projecten: o.a.
Met bestuur formuleren missie/visie, initiëren marktverkenning, opstellen ondernemingsplan 2008-2012
Periode
: 2001 –2006
Functie
: Manager Klantenservice/woondiensten(70
woningcorporatie(15.000 VHE) in Noord Nederland
Verantwoordelijk voor alle woondiensten en service, inclusief middelen.

medewerkers)

van

een

Projecten: o.a.
- Opstellen nieuw ondernemingsplan na fusie
- Advisering en implementatie nieuw woonruimteverdeelsysteem.
- Advisering en implementatie nieuw woonwinkelconcept
- Inpassing medewerkers in nieuwe organisatie.
Periode
: 1997 –2001
Functie
: Manager thuiszorg, welzijn ouderen en peuterspeelzalen
zorggroep in de provincie Groningen.
Verantwoordelijk voor de thuiszorg, welzijn ouderen en peuterspeelzalen.
(100 medewerkers) inclusief middelen.
Projecten: o.a.
- Aanpassing werkwijzen thuiszorg i.v.m. afname middelen
- Adviseren en implementeren Informatiepunt voor zorg-en dienstverlening
- Adviseren en implementeren voorlichtingsproject voor ouderen

bij

een

Periode
Functie
Groningen.

: 1999 –2000.
: Interim hoofd afdeling sociale zaken van een gemeente in Noord-

Periode
Functie
provincie Drenthe

: 1997 –1998
: Interim hoofd

afdeling

sociale

zaken

bij

een

gemeente

in

de

Periode
Werkgever
Functie 1
Periode
Functie 2
Periode
Functie 3
Periode
Functie 4
Periode

: 1978 – 1997
: Gemeente in de provincie Groningen
: Hoofd afdeling sociale zaken en werkgelegenheid
: 1990 - 1997
: Projectleider veranderproces Sozawe
: 1996 – 1997
: Chef buitendienst/toetser Sozawe.
: 1986 – 1990
: Maatschappelijk werker
: 1978 – 1986

OPLEIDING:
Instituut
Agogische Academie Friesland
Bestuursacademie Groningen
Stichting SV Utrecht
Open Universiteit Heerlen

Abson-groep
Bestuursacademie Groningen
De Boer, Ritsma en van Eck
Grip
Segment
Horizon groep Amsterdam

Opleiding
sociale academie(AMW/OBW)
toetsingsambtenaar GSD
sociale verzekeringen
organisatiekunde 1A
organisatiekunde 2
marketing 1
personeelsbeleid 1A
management leidinggevenden
budgetfinanciering
beleidsambtenaar nieuwe stijl
time-management
afdelingsplannen
managementtraining en ontwikkeling

Daarnaast diverse cursussen/seminars/workshops op de terreinen beleid, strategie, kwaliteit,
bedrijfskunde en middelen.

MAATSCHAPPELIJKE/BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN:
Periode

Functie

2011- heden Lid Raad van commissarissen van een woningcorporatie in de provincie
Groningen
2000 – 07-2014 Lid/plv voorzitter Commissie voor bezwaar- en beroepsschriften van de
ISD van drie gemeenten in Noord Nederland
2000 - 2009
Voorzitter schaats-en fietsclub
1999 – 2002
Lid Raad van commissarissen van een woningcorporatie
in de provincie Groningen
1997 – 2000
Lid Raad van commissarissen van een woningcorporatie
in de provincie Groningen
1990 – 2003
Secretaris hengelsportvereniging/personeelsvereniging
1996 – 1998
Lid Raad van Toezicht Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening en maatschappelijk werk te Hoogezand
1995 – 1997
Lid bestuur Divosa(directeuren van organen voor sociale
arbeid) provincie Groningen
1995 – 1997
Lid klankbordgroep Landelijke Veranderingsorganisatie
sociale diensten
1987 – 1997
Lid Commissie voor Georganiseerd Overleg
1992 – 1994
Voorzitter medezeggenschapsraad AJS scholengemeenschap Hoogezand
Tot 1990
Diverse bestuursfuncties vervuld in de stadsvernieuwing
samenlevingsopbouw en buurtbeheer.
Deelgenomen aan diverse werkgroepen in het kader van
reorganisatie, fusie, organisatieontwikkeling.

