
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bertine is een fijn mens en een goede 
manager; ze ziet dingen helder, houdt 
goed de lijn vast en geeft me het 
gevoel dat ik gehoord wordt. Zij komt 
haar afspraken altijd na. Ik hoop dat 
haar opvolger dezelfde kwaliteiten 
heeft!"  Marjolein Muller, casemanager 
WMO gemeente Haarlem  

 

“Als clusterhoofd verpleging heb ik meerdere jaren mogen werken met Bertine Pellekaan. Ik 
heb Bertine ervaren als een stabiele en hardwerkende collega. Haar creativiteit in het 
zoeken naar oplossingen is indrukwekkend. Bertine kan een grote verantwoordelijkheid aan 
in het aansturen van zowel medewerkers als processen waarbij zij in staat is om tot grote 
resultaten te komen.” Brenda Fibicher, operationeel manager verpleging Reade 

"Ik heb Bertine mogen leren kennen in 
haar rol als manager bij de Gemeente 
Den Haag. Zij was verantwoordelijk 
voor diverse taken waaronder de 
aansturing van het team 
klantmanagers WMO. Bertine is 
iemand die de juiste balans weet te 
behouden in het bereiken van de beste 
resultaten én het oog hebben voor 
het welzijn van haar medewerkers. Ze 
denkt in mogelijkheden en kansen en 
brengt dit ook graag over op anderen. 
Dit heeft een motiverende werking op 
een afdeling. Ze weet van aanpakken 
en houdt zich goed staande in een 
dynamische omgeving. Wat ik ook aan 
haar bewonder is dat ze dicht bij haar 
principes blijft; dat maakt dat haar 
betrokkenheid en inzet bij projecten 
altijd intrinsiek gemotiveerd 
is!"  Kimberlyn Felida, klantmanager 
WMO Gemeente Den Haag 

Bertine heb ik als een zeer fijne manager 
ervaren bij Koninklijk Visio. Wat ik vooral 
prettig vond is dat zij haar teamleden goed 
in hun kracht wist te zetten. Zij geeft het 
vertrouwen om zelf vraagstukken op te 
lossen.  
Bertine stimuleerde me om creatief en 
buiten de kaders te denken. Daarnaast is 
Bertine een prettig mens om mee samen te 
werken.  
Ze is mensgericht, toegankelijk, positief en 
oplossingsgericht.” Mariëlle Nieuwenkamp, 
intaker Koninklijke Visio 


