H.A.M. (Renate) Reijmers
Curriculum Vitae

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Drs. (H.A.M.) Renate Reijmers
Senior consultant

OPLEIDING

▪

Gezondheidswetenschappen,
afstudeerrichting Beleid en Beheer,
Universiteit Maastricht, 1995-2000.
Course Public Health, University of
Helsinki, 1999.

CURSUSSEN

▪
▪

▪
▪

Gecertificeerd trainer
Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM), 2014.
Appreciative Inquiry in positive
business and society change, Case
Western Reserve University, USA,
2008.
European Assessor Training Course,
EFQM Brussel, 2008.
Course Values Interweave and
coaching, ADEO, Denemarken, 2007.

WERKERVARING

▪
▪

▪

Senior consultant en trainer bij
RONT Management Consultants,
2000-heden.
Onderzoeker in onderdeel van een
grootschalig onderzoek naar geïntegreerde zorg in verpleeghuizen van
de Universiteit Maastricht (tevens
afstudeertraject), 1999-2000.
Student-assistent Onderzoek in
onderzoeken naar de ontwikkeling
van donorbeleid en de invloed van
patiëntenorganisaties in de politiek,
1998-2000.

EXPERTISE
Als adviseur en trainer actief op het
gebied van leiderschapsontwikkeling,
organisatieverandering en de implementatie van kwaliteit en sturingsmodellen in voornamelijk de nonprofitsector.

Tevens ervaring als onderzoeker op het
gebied van medewerkerstevredenheid,
efficiency en effectiviteit in de zorg,
maatschappelijke veiligheid en
uitvoeringsinstanties.

KERNKWALITEITEN
Resultaatgericht, luisteren, samenhang
zien, verbinden, enthousiasmeren,
mensgericht ontwikkelen, zelfredzaamheidbevordering van medewerkers,
waarderend onderzoeken, coach,
innovatief, verbinder en netwerker.

RELEVANTE PROJECTEN

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Leiderschaps-/organisatieontwikkeling
Stichting De Passarel.
Cultuurverandering/organisatieontwikkeling zorginstelling Aveleijn.
Instructies, implementatie- en
vervolgtrainingen ZelfredzaamheidMatrix bij onder andere gemeentes en
GGD’s.
Evaluatieonderzoek naar
Modernisering Gevangeniswezen
(MGW).
Evaluatie nationaal project ‘Match’ en
internationaal ‘New Horizon’ van
Work-Wise. Work-Wise ontwikkelt in
projecten producten ten behoeve van
gedetineerde jongeren. De
ontwikkeling en de werkzaamheid zijn
geëvalueerd.
Adviseur en trainer voor directieteams
in Ontwikkeling (DiTO) bij het
Gevangeniswezen.
Begeleiding van de ontwikkeling van
teams op hoofdkantoor Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI).
Ontwikkeling en implementatie best
practices Psychomedische Zorg, DJI.
Medewerkertevredenheidsonderzoeken bij SW bedrijf, vuilnisverwerkingsbedrijven, industrie, gemeenten,
woningbouwcoöperaties en gevangeniswezen.
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▪
▪
▪

▪

TBS benchmarkonderzoek. Een
vergelijkend onderzoek op output
indicatoren voor de TBS klinieken.
Onderzoek naar taakuitvoering bij
3RO (RN, Verslavingszorg en Leger
des Heils).
Onderzoeker en adviseur in de ‘Dutch
Advisory Committe’ voor de implementatie van het alarmnummer 112 in
Turkije: onderzoek gedaan ten
behoeve van organisatieopbouw en
proces-optimalisatie en hierover
trainingen gegeven.
Als trainer begeleiden van kwaliteitsonderzoek ten behoeve van
organisatieverbetering van UWV. De
onderzoeken werden uitgevoerd door
kwaliteitsmedewerkers van het UWV.
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