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Energieke en stabiele leidinggevende, met ruime ervaring in aansturing van teams en 
projecten in gezondheidszorg en gemeenten. Anderen omschrijven mij als verbindend, 
daadkrachtig, creatief en betrouwbaar. Van nature ben ik stressbestendig en heb ik er 
plezier in om mensen mee te krijgen in verbeter- en veranderprocessen. Mijn werkervaring 
als ergotherapeut ervaar ik nog altijd als positief bij de invulling van mijn werk als 
leidinggevende. 
 
 
 
 
 
 
jan 17- maart 18 Interim-manager WMO team gemeente Den Haag  

Teammanager klantmanagers WMO (ca. 30 FTE) bij de dienst OCW van de 
gemeente Den Haag. Aansturing van de teams, samenvoeging en 
integratie van verschillende teams en verdere professionalisering van de 
werkzaamheden. Integraal verantwoordelijk voor personeel, proces en 
produktie.  

 
 
nov 14 – juni 16 Interim-manager WMO team gemeente Haarlem 

Integrale aansturing WMO team (ca.30 FTE), inclusief samenvoeging teams 
Zandvoort en Haarlem. Advisering en begeleiding transitieproces sociaal 
domein  (o.a. wijkteams, zorgaanbieders),  projectleiding nieuwe 
werkprocessen (zowel inhoudelijk als procesmatig), coaching teamleden.  
 

Werkervaring 

Persoonlijke gegevens 

Curriculum vitae                                       Bertine Pellekaan 

tinesco 
interim management 



 

 
 
 
najaar 14  Tinesco – oprichting eigen onderneming op het gebied van interim 

management,  projectmanagement, coaching en advies. 
 
 
juli 07 -  aug 14  Clusterhoofd Neurorevalidatie, Reade centrum voor revalidatie en 

reumatologie 
   Integrale aansturing van 5 multidisciplinaire teams (ca. 65 FTE – 90  

medewerkers). Inhoud- en budgetverantwoordelijk voor personeel, productie, 
therapiemiddelen. Projectleiding en implementatie van zorgvernieuwing- en 
verbeterprojecten, coaching teamleden en junior collega’s. 

 
 
jan 03 - juni 07  Teammanager neurorevalidatie, Revalidatiecentrum De Hoogstraat 
   Aansturing van een CVA-team  binnen de divisie neurologie (ca 20 FTE –  
   33 medewerkers) 
 
 
aug 99 - dec 02  Landelijk coördinator Oriëntatie en Mobiliteit, Visio expertisecentrum voor 

blinde en slechtziende mensen  
 Coördinatie en docent landelijke opleiding voor professionals werkzaam met 

blinde en slechtziende mensen 
 
 
juni 98 - dec 02  Ergotherapeut volwassenenrevalidatie, Visio - expertisecentrum voor blinde 

en slechtziende mensen  
 Ergotherapeutische behandeling poliklinisch 
 
 
dec 92 - juni 98  Ergotherapeut neurologie en dagrevalidatie, St. Lucas Andreas Ziekenhuis en 

Wooncentrum Nieuw Unicum 
 Ergotherapeutische behandeling klinisch en poliklinisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 - heden Diverse modules Bedrijfskunde, Open Universiteit 
 
2002 - heden  Diverse leiderschaps- en managementopleidingen en cursussen, 

waaronder Visie-Op-Leiding,  Leiding geven aan professionals, Middel-
management voor hoger opgeleiden, getting things done, planetree, 9+ 
organistatie. 

 
1994 - 2000 Diverse inhoudelijke Post HBO cursussen waaronder Neuropsychologie, 

Oriëntatie en mobiliteit, Informatief schrijven   
 
1988 - 1992   HBO – Ergotherapie 
 
 
 
 
 
 

Opleidingen/cursussen 



 

 
 
 
 
 
 
Kennisoverdracht 

-Workshops gegeven over toepassen ‘getting things done’ 
-Workshops gegeven over toepassen ‘Planetree’ 
-Coachen van collega managers en teamleden 

   
 
Internationaal 

-Eindverantwoordelijk organisator internationaal congres Visual Thinking Strategies in  
samenwerking met Amsterdamse musea, Amsterdam 
-Deelname international forum on quality en safety in health care, Barcelona   
-Presentatie op wereld ergotherapie congres in Stockholm  
-Vier weken werkzaam als docent aan de faculteit voor orthopedagogiek in Hanoi 
-Deelname International Mobility Conference in Warwick 

 
 
Vrijwilligerswerk  

-Hand- en spandiensten voor Rode Kruis en voedselbank 
-Fietsles aan allochtone vrouwen 
-Opzet en begeleiding eetcafé ‘van de Kook’, voor en door mensen met een verstandelijke     
 beperking 

 
 
 
 
 
 
 

Overige relevante ervaring 

Referenties – op aanvraag 


