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PERSOONLIJKE GEGEVENS
Drs. G.A.A. (Margreet) Groen
Partner

▪
▪

OPLEIDING

▪
▪

Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit.
Hoofdopleiding Bedrijfskunde, IBO
Zeist.

WERKERVARING

▪
▪
▪
▪

RONT Management Consultants,
managing consultant, 1998-heden.
Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord,
1996-1998.
SMD Renkum-Wageningen,
1995-1996.
TNO Instituut voor Reinigingstechnieken, 1994-1995.

EXPERTISE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Teammanager van het team Zorg &
Welzijn.
Adviseur bij reorganisatietrajecten en
organisatieontwikkeltrajecten.
Projectleider landelijke projecten.
Trainer/begeleider op het gebied van
kwaliteitszorg en
verbetermanagement.
Uitvoerder van benchmarkonderzoeken en evaluatieonderzoeken.
Certified Lead Assessor in zowel profit
als non-profitorganisatie.

KERNKWALITEITEN
Functioneren in teams, groepsgericht
werken, luisteren, sterke sociale en
communicatieve vaardigheden,
abstraheren en analyseren, kritisch en
oog voor detail.

RELEVANTE PROJECTEN

▪

Accountmanager voor projecten bij
organisaties in de zorgsector.

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Implementatie A3 methodiek in
organisaties binnen de zorg, justitie en
overheid.
Lancering nieuwe concepten in
Nederland, zoals Productive Ward
(PW).
Diverse begeleidingstrajecten in het
kader van implementatie van
kwaliteitsmanagementsystemen in
organisaties.
Begeleiden van veranderingen in
landelijk beleid, normering en werkwijze.
Projectleider/uitvoerder in projecten
gericht op ontwikkeling van landelijke,
sectorbrede kwaliteitskaders (HKZnormenschema’s, certificatieschema’s
en Zichtbare Zorg-trajecten).
Lead assessor (via TNO Certification)
in vele certificatieonderzoeken ISO en
HKZ.
Adviseur reorganisatietrajecten binnen
de zorg: in het kader van een meer
procesgerichte organisatie en
transformatie richting fusie, advisering
over structuur, Taken
Verantwoordelijkheden Bevoegdheden
(TVB), competenties en communicatie.
Uitvoerder van
benchmarkonderzoeken in de zorg.
Strategisch adviseur van een aantal
organisaties in jeugdzorg en gehandicaptensector.
Collectief begeleidingstraject voor
invoering kwaliteitsmanagement in de
sectoren gesloten jeugdzorg en
GGD’en.

PUBLICATIES
Co-auteur van de volgende publicaties:
▪ Meer focus, meer sturing, minder
papier dankzij A3 methodiek. Kwaliteit
in Bedrijf, april 2010.
▪ MGG werkt met jaarplan gebaseerd op
A3 methodiek. Zorgmarkt, oktober
2009.
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