Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens
Naam:			
Adres:			
Bereikbaarheid:		
Website:			
mail: 			
Geboortedatum:		
Burgerlijke staat:		

Anja E.M. Verweij
Wijnsel 14, 5667 LK Geldrop
040- 707 48 53 / 06 -104 87 375
www.anjaverweij-pm.nl
info@anjaverweij-pm.nl
11 september 1965
gehuwd, drie kinderen

Profiel
Als programmamanager geef ik leiding aan projecten die bijdragen aan mens en maatschappij.
Projecten in het licht van duurzaamheid zoals regionale ontwikkeling, leefbaarheid,
sociaaleconomische ontwikkeling en milieu. Aangetrokken door idealen werk ik een gedragen
visie uit tot een concreet project. Met mijn enthousiasme en openheid inspireer ik mensen om
met mij mee te denken en te doen.

Werkervaring
Anja Verweij Projectmanagement (zelfstandige)
2009 –heden

Projectleiding van duurzame projecten

		
•		
		
		
		

Onder andere voor:
Stichting Streekrekening Het Groene Woud als Projectleider
Aquisitie. De RaboStreekrekening wordt in samenwerking met 6 		
plaatseli jke banken aangeboden. Zie voor meer informatie			
www.hetgroenewoud.com/streekrekening

•		
•		
•		
•		
		
•		

Stichting Ark Natuurontwikkeling
Stichting Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij
KNHM Brabant
Deltaplan voor het Landschap,
pilot Moerenburg-Heukelom
Regio VVV Meierij & Noordoost-Brabant

Fontys Hogeschool Kenniscentrum Duurzame stad
en streekontwikkeling(KDS) in Eindhoven
2006 – 2009
		
		
		
		
		
		
		

Programmamanager kennisloketten
Kennisloket was de ontsluiting van het HBO en MBO-onderwijs voor alle
initiatiefnemers die een bijdrage willen leveren aan een duurzaam
platteland (reconstructie) en stad. Het kennisloket gaf advies aan
ondernemers, burgers en overheid over de mogelijkheden die het
onderwijs biedt om hen hierbij te ondersteunen. Hieruit ontstaan projecten
die door de betrokken onderwijsinstellingen met studenten uit het gebied
ingevuld worden.

		
•		
		
•		
		
•		
		
		
•		
		
		

Projecten Kennisloket in opdracht van provincie Noord-Brabant
- 2006 – 2008 Brabantse Delta
Opzetten en organiseren van Kennisloket.
- 2008 Wijde Biesbosch
Haalbaarheidsonderzoek en advies voor het opstarten van een Kennisloket.
- 2007 – 2008 Peel
Kennisloket verder uitgebouwd en projecten opgezet.
Project Kennisloket in opdracht van gemeente en woningbouwcorporatie.
- 2007 – nu Eindhoven (Oud-Woensel)
Haalbaarheidsonderzoek en advies voor het opstarten van een Kennisloket.
Zie bijlage met uitwerking projecten.
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2003 – 2006
		
		
		

Onderzoeker (deeltijd) in opdracht van
de Lector Duurzame Stad en
Streekontwikkeling en KNHM
(Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij)

		
		
•		
		

‘Jonge dromen over het platteland’. Een onderzoek naar de beleving van de
reconstructie in Brabant. Publicatie juni 2006
Interviews met jongeren, jong-volwassenen en ouders over hun mogelijke
bijdrage aan het veranderend platteland.

Samenwerkende regio Den Bosch

2003 – 2006
Secretaris regio portefeuille (deeltijd),
		
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Gemeente Boxtel
•		
Organiseren regionale afstemming en samenwerking in de vorm van
		
project en zoals:
		
o
Project Duurzaam renoveren huurwoningen (negen woningbouw
			
corporaties en zeven gemeentes).
		
o
Onderzoek woningbouwplanning (zeven gemeentes).
		
o
Onderzoek samenwerking Groene Woud.
•		
Bestuurlijke en ambtelijke inbedding organiseren.

Innovatieplatform Duurzame Meierij, Boxtel
2001
•		
•		

Projectleider (deeltijd)
- Projectinitiatieven van o.a. ondernemers beoordelen en ondersteunen.
- Ondersteuning professionalisering innovatieplatform.

Fontys Hogeschool Management,
Economie en Recht
1995 – 2000
		
		

Coordinator afstudeervariant Economisch Milieumanagement
Innovatieve opleiding gericht op integratie van duurzaamheid in de bedrijfs
voering van MKB.
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•		
		
		
•		

Curriculum (her-)ontwerp,
onderwijscoördinatie, stagecoördinatie en
externe profilering.
Team bestaand uit 6 docenten.

Projectleider Onderzoek & Ontwikkeling Duurzaamheid
		
		
•		

(voormalige Faculteit Economie) Onderzoek op drie thema’s:
ketenbeheer, duurzaamheid in bedrijfsvoering en milieuzorg.
Team bestaand uit 10 docenten.

2000 – 2002
•		
•		
		

Hogeschooldocent en coach (deeltijd)
Tutor, mentor, coördinator externe contacten
Docenten begeleiden in hun rolverandering van docent naar
studieloopbaanbegeleider.

Fontys Hogescholen, Raad van Bestuur
1992-1994
		
		
		
		

Projectleider Milieuproject
In opdracht van Raad van Bestuur ontwikkelen en profileren op 		
drie deelprojecten: milieuzorg in het bedrijf (5 docenten), integratie 		
van duurzaamheid in onderwijs (25 docenten), onderzoek naar 		
duurzaamheid (10 docenten).

Samos, Griekenland
1991		

Horecamedewerker

Stichting Milieu-educatie, Utrecht
1989-1991

Adviseur Milieuzorg in bedrijven.
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Diverse HBO-instellingen
1987- 1989
		
		
		

Cursusmedewerker Milieu
Prof. H.C. van Hall Instituut, Groningen
Rijks Agrarische Hogeschool IJselland, Deventer
HBO-Raad/ Vereniging van Hogescholen, Den Haag

Opleidingen
1994			
			
1986 – 1990		
			
1983 – 1987		
			
1978 – 1983		

Post-HBO, Basisdidactiek voor Hbo- docenten (aantekening 		
lesbevoegdheid) , Universiteit van Utrecht (IVLOS), Utrecht
Post-HBO Public relations en Voorlichtingskunde, Schriftelijke
leergang LOI, NGPR-a diploma
HBO, Milieukunde, Deventer
Afstudeerrichting Voorlichtingskunde
Havo, Nijmeegse Scholen Gemeenschap, Nijmegen

Trainingen en cursussen
2011			
2010			
2007 – 2008		
			
2000			
1998			
1994 – 1995		
1992			
1991			
1990			
1990			
1989			
1987			
			

Basisopleiding Fondsenwerving A, Instituut Fondsenwerving
Oriëntatiecursus Fondsenwerving, ISF, Woerden
Herontwikkeling in het binnenstedelijke gebied, Schriftelijke leergang,
Euroforum
Coaching, Udo Ras Coaching,
Tutor, Fontys Hogescholen
Vrouw & Management, Bureau SOA, Utrecht
Projectmanagement, De Beuk, Utrecht
Oriëntatie eigen bedrijf, Utrecht
Vrouw en onderhandelen, FNV, Utrecht
Acquisitie, De Beuk, Utrecht
Persoonlijke presentatie, De Beuk, Utrecht
Het opzetten van een cursus, Instituut voor Toepaste
Voorlichtingskunde, Wageningen

Kvk nr. 17250529
Rek nr. 12.65.97.499
Btw nr. NL1369.62.786.B0 1

O m

u w

d u u r z a m e

d r o o m

w a a r

t e

m a k e n

Publicaties
2006 			
			
			

‘Jonge dromen over het platteland’.
Een onderzoek naar de beleving van de
reconstructie in Brabant.

1999			
			

Verankering van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Bedrijfskundig
vakblad

Nevenactiviteiten
2010 – heden		
2006- 2008		

Rabobank Dommelstreek, lid Ledenraaad
Zwem- en waterpolovereniging Nuenen, jurylid waterpolo

2003-2007		
			
			

Lid schoolbestuur NUT Geldrop
Schoolbestuurder, vicevoorzitter en portefeuillehouder
personeelszaken.

2000- 2003 		
			

NUT school Beneden Beekloop Geldrop,
Secretaris medezeggenschapsraad

1995-2000		

St. Kinderdagverblijven Geldrop, Voorzitter Ouderraad

1988-1993		
			

Lid Bestuur Vereniging van afgestudeerden Milieukundigen
Nieuw Rollecate

2004 – nu		

Ondersteuning Klussenbedrijf The Greek (echtgenoot).

2008 – nu		

Ondersteuning bouw huis in Griekenland.
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Bijlage Projecten Kennisloket
		
•		
		
		
		
		
		
		
		

Projecten Kennisloket in opdracht van provincie Noord-Brabant

•		
		
		
		
		
		
		
		

2008 Wijde Biesbosch
Haalbaarheidsonderzoek en advies voor de opstart van een Kennisloket.
Opstart 1e projecten.
Voorbeeldprojecten:
- Website bijstellen Agrarische natuurvereniging
- Autochtone appels inventariseren
- Concept-ontwikkeling 1 ha agrarisch gebied
- Ontwikkeling nieuwe streekproducten

•		
		
		
		
		
		
		
		
		

2007 – 2008 Peel
Kennisloket verder uitgebouwd en projecten opgezet. Ongeveer 30-40
projecten op jaarbasis.
Voorbeeldprojecten:
- Marktonderzoek kruidenhoeve
- Herinrichting Kruidentuin
- Helpen bij MEE-dagen
- Herinrichting nieuw streekhuis
- Vergelijk onderwijsmethodes

2006 – 2008 Brabantse Delta
Opzetten en organiseren van Kennisloket. Ongeveer 30 projecten op
jaarbasis. Voorbeeldprojecten:
- Samenwerking Toeristische Ondernemers Brabantse Wal
- Communicatie Brabantse Wal dag
- Communicatieplan Vereniging Kleine kernen Brabant
- Ondernemingsplan Trektochten met paarden
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•		
		
		
		
		
		
		
		
		

2007 – nu Eindhoven (Oud-Woensel)
In opdracht van gemeente en woningbouwcorporatie.
Haalbaarheidsonderzoek en advies voor de opstart van een Kennisloket.
Opstart 1e projecten.
Voorbeeldprojecten:
- Voorzieningencluster Kop Woenselse markt
- Parkeerfaciliteiten Woenselse markt
- Participatie bewoners Vredesplein e.o.
- Samenwerking onderwijs-wijk
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