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Typisch Karin 
 
• integer • snelle geest, analytisch 
sterk • natuurlijk netwerker, laag-
drempelig, verbindend • doorzetter 
die vooruitgang boekt • recht door 
zee • dienstverlenend • enthousiast, 
flexibel en vasthoudend   
• combineert een nuchtere frisse kijk 
op zaken met een goed inlevings-
vermogen • gestructureerd en 
resultaatgericht • creatief, leergierig, 
vindingrijk en initiatiefrijk 
 
 
 
Expertise 
 
• Vrijetijdwetenschappen 
• Inclusie 
• Visie en strategie 
• Governance  
• Samenwerkingsverbanden  
• Leisure 
• Veranderkunde 
• Bedrijfsvoering  
• Kwaliteitsmanagement  
• (Team)coaching 
• Mediation 
• Programma-, project- en 

procesmanagement 
 
 
 

 

 

Mijn profiel 
 
Ik ben een ervaren leisure strateeg met bestuurlijke 
ervaring. Mijn drijfveren van nature zijn bouwen, ‘puzzelen’ 
en ondersteunen. Daarbij zijn waarden als integriteit, 
inclusiviteit en samenwerking voor mij fundamenteel.  
Ik onderscheid me op mijn combinatie van bestuurlijke 
ervaring, inclusie en mijn passie voor en achtergrond in de 
leisure. Daarbij breng ik jarenlange ervaring in het sociale 
domein mee en ken ik het samenspel tussen overheden, 
haar maatschappelijke partners en fondsen.  
 
Het creëren van plezier en ontspanning voor daadwerkelijk 
iedereen vergt een ingrijpend andere manier van denken. 
Vanuit dit perspectief adviseer ik beslissers in de 
vrijetijdssector en bestuurders bij de overheid met het 
realiseren van dit maatschappelijk relevante doel.  
Ofwel: inclusie. Mijn aanpak hierin? Een systematische en 
vooral strategische benadering. Daarbij inspireer ik CEO’s 
en de overheid om hun waardensysteem in relatie tot 
inclusie duurzaam te herijken.  
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     Opleidingen,  
     cursussen en coaching 
 
• Toezicht houden: Masterclass 

Governance Code (Wagner Group) 
• Coaching: van Ede & partners, Jellema 

Consultancy, Munthoff & Partners, 
Leusink interactie 

• Managementcursussen:  
- Mastercourse This is Service Design 

Doing 
- Mediation opleiding (de LimeTree) 
- Masterclasses Veranderkunde 

(Business Reed Opleidingen) 
- Coachen in Organisaties (SN) 
- Teamcoaching (Apeldoorn Academie) 
- Leidinggeven aan veranderingen 

• Communicatiecursussen: 
- Gesprekstechnieken (Heindijk  

Communicatie-consult bv) 
- -  Geweldloze communicatie (GC) 

- Goed Waarnemen, Juist 
- Interpreteren en Effectief 

Communiceren (SN) 
-  

     Universitaire opleidingen 
 
     Vrije Universiteit Brussel (1992-1993) 
     Loughborough, Bilbao, Brussel, Tilburg 
     Specialisatie: HRM (Center Parcs Europe)  
     Internationale Mastersopleiding,  
     Programma in European Leisure Studies 
   
     Universiteit van Tilburg (1987-1993)  
     Tilburg, Parijs, Bielefeld 
     Specialisatie: Marketing & Management    
      (France Miniature) 
     Vrijetijdwetenschappen (multidisciplinair:        
     economie, psychologie en sociologie) 

•  

     Lidmaatschappen 
 
• IAAPA 
• TEA 
• Register Certified Board Member 

 
 
Leisure strateeg, Joint Projects (vanaf aug ’19) 
Doel: adviseren van CEO’s en bestuurders bij de overheid om hun 
recreatieaanbod inclusief en toegankelijk te maken. 

-  
- Heden: 
- - Project Inclusiepact Dierentuinen, VWS (sep ‘22 - heden) 
- - Deelprogramma Toegankelijkheid Friese Recreatiesector van  
-   programma Slimme Groei, provincie Fryslân (sep ’22 - heden) 
-  
- Diverse projecten: 

-  Projectleider ‘Toegankelijke Bestemmingen’, samen met Hogeschool Utrecht,  
CELTH, NHL Stenden en Breda University (feb ’22 - sep ’22) 

-  Projectleider pilot Bezoeken Rebellenteam aan museum Bussemakerhuis,  
This is Holland en Apenheul (apr - sep ’22) 

- Projectleider pilot Changing Places Netherlands,                                                
het Gehandicapte Kind (feb - jul ’22) 

-  Initiatiefnemer Community Toegankelijke Recreatie (aug ’20 - heden) 
- Adviseur werkgroep Ride Accessibility van Vekoma Rides B.V. (2020) 
- Adviseur conceptontwikkeling luxe toegankelijke villa’s                                    

Puur Exloo/Landal (2021) 
- Adviseur integrale en strategische benadering van toegankelijkheid           

binnen Vekoma Rides B.v. (2021) 
 

Interim / programma manager in het sociaal domein (tot aug ’19): 
-  Programmamanager sociaal domein, gemeente Hilversum (jan - juli ’19) 
-  Directeur-bestuurder de Toegang, Emmen (apr ’17 - nov ’18) 
-  Programmamanager ‘Versnellen op innovatie in de zorg’, Zutphen (‘17) 
-  Projectmanager Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland  (2015 - juli 2016) 
-  Programmamanager onderwijs-arbeidsmarkt voor jong arbeids-

gehandicapten, Werkplein regio Apeldoorn (mei ’14 - dec ’15) 
-  Programmamanager Voortijdig School Verlaten, Aventus  (2011 - 2013) 
-  Deelprogrammamanager ‘Kleur Apeldoorn Mee!’ van het internationale 

cultuur- en landschapsevenement Triënnale. (2008) 
-  Interim manager voor diverse opdrachten/bestuursadviseur van de 

wethouder, gemeente Apeldoorn (2001 - 2008).  
-  Marketing director, Makelaar Century 21 Sky Realty Inc. Tokyo (1999 - 2000) 
-  Kwaliteitsmanager, Verpleeghuis Bovenwegen (1997 - 1998) 
-  Kwaliteits- en locatiemanager, Woningstichting De Goede Woning (1994 -1996) 
 
Nevenactiviteiten 
•  Lid Raad van Advies, de Special Social Club (april ’21 - heden) 
•  Lid Taskforce Accessibility, IAAPA (mei ’21 - heden) 

   • Lid Raad van Toezicht Stichting Trajectum (sep ’12 - tot sep ’21)                
Lid kwaliteits- en auditcommissie  

•  Voorzitter Stichting Steun tot Trajectum (2020 - juli 2022, vanaf 2012 lid) 
•  Lid Raad van Toezicht Klipperzorg (dochterstichting Trajectum, sinds 2013) 
•  Assessor Register Certified Board Member (okt ’16 - dec ’18) 
•  Lid RvT de Ambelt, lid audit- en remuneratiecommissie (jan ’15 - aug ’17) 
•  Voorzitter Ladies Business Apeldoorn (2010 - 2012) 


