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Ervaren adviseur,  manager, projectleider 
 
gezondheidszorg, revalidatie, NAH 
welzijn, sociaal domein 
 
 
 

Profiel Contact 
Energieke en stabiele adviseur/manager, met ruime ervaring in aansturing 
van projecten en teams in gezondheidszorg en bij gemeenten.  
Anderen omschrijven mij als verbindend, daadkrachtig, creatief en 
betrouwbaar.  
Van nature ben ik ondernemend, stressbestendig en heb ik er plezier in 
om mensen mee te krijgen in verbeter- en veranderprocessen.  
Mijn achtergrond als ergotherapeut in de neurorevalidatie ervaar ik nog 
altijd als positief bij de invulling van mijn werk. 

 
 06 1921 6902 

 
 Bertinepellekaan@gmail.com 

     Danie Theronstraat 13 d, 1091 XV Amsterdam 
 

 www.tinesco.nl 
 

Werkervaring Eigenschappen/Vaardigheden 
Feb 22 – Juni 22 
Regioleider Novicare – Regio Noord Holland 

 Adviseren/aansturen behandelteam (medisch en paramedisch) 
 Verantwoordelijk voor klantbeheer 

 
2018 – 2021 
Manager Ketenzorg en Advies Koninklijke Visio  

 Adviseren van MT over positie, aquisitie en samenwerkingsvormen 
in de keten 

 Projectleider van diverse projecten (o.a. samenwerking 
ziekenhuizen, visie op intake) 

 Aansturen van regionale teams advies en intake, poliklinisch 
 

2014 – 2018 
Interim-manager – achtereenvolgens gemeente Den Haag en Haarlem 

 Aansturing, advisering en begeleiding transitieproces WMO  
 implementatie samenvoeging en integratie van de teams  
 integraal verantwoordelijk voor personeel, proces en produktie  

 
2007 – 2014 
Clusterhoofd Neurorevalidatie, Reade  

 Integrale aansturing van 5 multidisciplinaire behandelteams NAH, 
klinisch en poliklinisch 

 Projectleiding en implementatie van zorgvernieuwing- en 
verbeterprojecten 

 coaching teamleden en junior collega’s 
 
2003 – 2007 
Teammanager neurorevalidatie, De Hoogstraat 

 Aansturing van CVA behandel team binnen de divisie neurologie, 
klinisch en poliklinisch 

 
1992 – 2003 
Ergotherapeut volwassenrevalidatie - Niet Aangeboren Hersenletsel  

 Achtereenvolgens Afasiecentrum, Nieuw Unicum en Koninklijke 
Visio 

 Verbindend 

 Daadkrachtig 

 Betrouwbaar  

 Creatief 

 Ondernemend 

 Verandermanagement 

 Projectmanagement 
 

Opleidingen/relevante ervaring 
Leiderschaps- opleidingen en cursussen 

 Verdraaide organisaties 
 Visie-Op-Leiding 
 Leiding geven aan professionals 
 Middel-management hoger opgeleiden  
 Planetree  
 9+ organisatie  

 
Bedrijfskunde  

 aantal modules Open Universiteit 
 
Post HBO cursussen  

 Neuropsychologie 
 A-one 
 Oriëntatie en mobiliteit 
 Informatief schrijven 

 
HBO – Ergotherapie 
 
Vrijwilligerswerk 

 Voorzitter stichting Afasietherapie 
 Fietsles niet westerse vrouwen 
 Eetcafé van de Kook  

 


