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Yvonne J.L. Geerdink
Oosterkade 8c, 9711 RS Groningen
06 11 77 81 29
info@yvonnegeerdink.nl
14-01-1962 te Haaksbergen (O)
vrouw
Nederlandse

Profiel
Ik ben een mens met veel hart, energie en drive. Met scherpe beelden over wat mensen eigenlijk
willen. Over menselijke drijfveren. Ik heb een helder verstand. Ik word geraakt door kleine, mooie,
echte dingen. Door zuiver en precies. Ik houd van samenwerken, elkaar inspireren en spiegelen. Ik
ben verbindend en creatief in het vinden van mensen en mogelijkheden. En daarnaast praktisch,
hands-on en resultaatgericht.
Bedrijf
Yvonne Geerdink; oorspronkelijk, doelgericht, verbindend sinds medio 2011. Ik help leiders,
teams en organisaties bij hun werk aan en voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van
tegenwoordig. Vaak gaat dat over onderwerpen die niet tot het domein van één organisatie horen.
Zijn het vraagstukken waarvoor oprecht samenwerken tussen verschillende organisaties nodig is.
Ik bied me aan als onafhankelijke organisator of begeleider bij samenwerken, of als meedenker, mee-leider, mee-organisator, secretaris of spiegel voor leiders of teams die in een
samenwerkingsproces aan de slag willen/ moeten. Ik stimuleer mensen meer te doen met de
wijsheid en de kracht die voortkomen uit hart en ziel, uit open mind en uit de drijfveren die ze
delen. Dat doe ik omdat daar mijn kracht zit, en omdat ik heb ervaren dat daar veel van nodig is in
wat er om ons heen gebeurt.
Mijn eigen ontwikkeling en inspiratie haal ik uit mijn werk, uit mijn netwerk en uit samenwerken en
intervisie met collega’s.
Actuele opdrachten/activiteiten van Yvonne Geerdink
–	Coach en klankbord voor managers, directeuren en bestuurder in de sectoren Zorg (V&V,
mensen met beperkingen, jeugd), Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening.
–	Initiëren en begeleiden van co-creatieprocessen bij vraagstukken op zoek naar sociaal duurzame
antwoorden (De droom voor Winsum: een proeftuin transitie Langdurige Zorg).
–	Leren Werken aan Publieke Waarden; onderzoeks- en leerwerkproject in opdracht van IKPOB
en ism USBO Utrecht gericht op ontwikkelen van een leeromgeving in bestaande lokale
samenwerkingspraktijken gericht op Publieke Waarden.
–	Ondersteuning van een ouderenzorgorganisatie in het eigen organisatieontwikkelingstraject,
strategieontwikkeling en diverse samenwerkingsprojecten.

oorspronkelijk
doelgericht
verbindend

2002 – 2009
Directeur/Bestuurder In
2000 – 2002
Directeur Klant & Markt bij In, wooncorporatie in Groningen
1994 – 2000
Hoofd Woondiensten bij Woonunie Deventer
1988 – 1994
Volkshuisvestingadviseur/ projectleider en lid MT bij KAW Architecten en Adviseurs te Groningen
Relevante nevenfuncties
–	Voorzitter samenwerkingsverband Woningcorporaties Regiovisiegebied Groningen-Assen.
–	Lid, later Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Hoven (verpleeg- en verzorgingshuizen in
Noordoost Groningen).
–	Lid Adviesraad Noorderpoort.
–	Bestuurder Kences, kenniscentrum voor studentenhuisvesters.
–	Lid bestuur GOA-Publiek (gemeenschappelijke opleidingsactiviteit voor de publieke en semipublieke sector)
–	Lid Adviesraad Alfacollege. Christelijk ROC in Groningen en Drenthe.
– Lid ledenraad Aedes, vereniging van Woningcorporaties.
– Lid commissie Governancecode Woningcorporaties olv Jaap Winter.
Opleidingen
2010
Ideas Nederland met als onderdeel een foundationweek in Boston met o.a. Otto Scharmer,
Peter Senge, Adam Kahane
2009 – 2010
Strategie, Innovatie en Governance, TiasNimbas, business school Tilburg/ Harvard
2004 – 2005
Nationale Comenius Leergang
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Verleden
2009 – medio 2011
Lid RvB Lefier/directeur Woonbedrijf StadGroningen
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–	Adviseur en procesbegeleider voor de samenwerkingsagenda van twee organisaties in de
ouderenzorg.
–	Diverse opdrachten mbt organisatieontwikkeling in de jeugdzorg en jeugdhulpplus.
–	Hoe verder met Clientondersteuning aan mensen met complexe problematiek/complexe vragen
- MEE i.o.v. 23 Groninger gemeenten.
–	Lid RvT CMO-STAMM Groningen en Drenthe (centrum voor maatschappelijke ontwikkeling).
–	(Plaatsvervangend) lid van de Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet op voordracht
van Aedes.
–	Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Turiani-hospital, Tanzania.
–	Coach Toekomstacademie Groningen (initiatief van New Dutch Connections).
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1980 – 1984
Andragologie aan de RuG te Groningen, kandidaats examen in 1984; diverse studentassistentschappen.
					
1980
Eindexamen Gymnasium bèta, Lyceum ‘de Grundel’ te Hengelo (O)
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1985 – 1990
HTS Bouwkunde aan de Rijkshogeschool Groningen te Groningen, afgeslo¬ten met diploma in 1990

