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    Profielschets algemeen 

Ik zoek graag dingen uit en daarom kan ik mensen goed ondersteunen bij 
bijvoorbeeld het aanvragen van offertetrajecten. Ook zie ik daardoor wat 
juist of niet juist is in een contract. Ik denk in oplossingen, dit maakt dat ik 
goed luister naar de vraag en graag samenwerk met leveranciers en/of de 
interne klant naar een goed resultaat. Door mijn kennis en enthousiasme 
ben ik lid geweest van diverse werkgroepen, van het aanbesteden van een 
ICT systeem tot het optimaliseren van processen. Mijn arbeidsethos is 'hard 
werken met een vleugje humor' 

 
 
Juni 2017 – heden | Ondernemer | Flex O 
 
Flex O staat voor Flexibele Ondersteuning. Voor ondernemers, MKB en organisaties tijdens bedrijfs- en 
organisatiegroei.   
 
Opdrachten 
- algehele secretariële en facilitaire ondersteuning academie  
- schrijven van werkinstructies en processen 
- bloggen 
- contractbeheer  
- website maken 
- webteksten redigeren 
- ondersteuning netwerkorganisatie: beheer social media en organiseren events 
- actualiseren relatiebestand 
- opvoeren leveranciers in boekhoudsysteem 
- mobiele versie website aanpassen  
 
December 2017 – heden | medewerker projectadministratie asbest | woningcorporatie Actium 
Het overzicht houden op het asbestinventarisatie- en asbestsaneringsproces. Ik zorg ervoor dat alle 
processtappen worden gezet en spreekt betrokkenen aan waar het niet gebeurt. 
Ik leg alle processtappen vast in het LAVS. Ik ben contactpersoon voor alle interne en externe 
procesafstemming met collega’s, asbestinventarisatiebedrijven, asbestsaneringsbedrijven en RUD Drenthe.  
 
Januari 2004 – december 2017 | medewerker service en ondersteuning/secretaresse 
 
Inkoop 
1. Inkopen van facilitaire producten en diensten, hieronder valt onder andere binnen- en  
   buitenbeplanting, schoonmaak, kantineartikelen, koffiemachines, drukwerk, toilethygiene en trainingen.   
2. Contractbeheer facilitaire producten en diensten. 
3. Coordineren/begeleiden/adviseren bij offertetrajecten. 
4. Contactpersoon voor de leveranciers; het onderhouden van de relatie. 
5. Adviseren over contracten en inkoopvoorwaarden. 
6. Verbetervoorstellen schrijven.  
7. Ondersteunen projectleiders bij aanbestedingen. 
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Ondersteuning projectmedewerker wijken 
1. Het beheren en actualiseren van overzichten inzake herstructureringsprojecten 
    en slooptrajecten. 
2. Het regelen van locatie, catering voor bewonersavonden. 
3. Versturen van mailingen en het aanspreekpunt voor huurders. 
 
Vraagbaak  
1. Eerste aanspreekpunt voor alle vragen die de interne klant heeft en ze daarbij ondersteunt, adviseert of in  
    contact brengt met de juiste afdeling. 
2. Ik beantwoord vragen van de interne klant die zij hebben over Word, Excel, Outlook en Powerpoint. 
 
Ondersteuning adviseurs stafdiensten en andere afdelingen 
1. Beheren en actualiseren intranet. 
2. Opstellen en lay-outen van diverse documenten. 
3. Redigeren van teksten zoals wijkvisies. 
4. Contactpersoon drukwerkportaal. 
5. Standaardcontracten opstellen voor organisatie, onder andere raamovereenkomst. 
6. Bijhouden van ontwikkelingen rondom wetswijzigingen. 
7. Abonnementenbeheer 
8. Relatiebeheer 
 
Werkgroepen 
Vanwege mijn kennis van interne en externe processen en organisatiesensitiviteit ben ik werkgroeplid van 
diverse werkgroepen. Mijn rol in een werkgroep hangt af van het onderwerp. De ene keer ben ik 
verantwoordelijk voor het schrijven van werkinstructies en de juiste lijnen uitzetten in de organisatie, de 
andere keer ben ik een aanjager/ambassadeur. Dan zorg ik ervoor dat de interne klant enthousiast wordt over 
een onderwerp. In deze rol ben ik ook deels verantwoordelijk voor het implementatieproces en dien als 
vraagbaak. 
 
Referentie (voor meer referenties verwijs ik je graag naar mijn website) 
Tijdens mijn aanstelling bij Woningbouw Corporatie Actium ( 2003-2014) heb ik met regelmaat en veel plezier 
intensief samen gewerkt met Annatascha. Haar grootste kwaliteiten omschrijf ik als: professioneel, accuraat, 
tomeloze inzet, organisatietalent, pro-actief, kritisch en enthousiast. Annatascha is een perfectionist en iemand 
die graag een stap harder loopt om de klus te klaren. Of het nu projectbegeleiding is bij herstructurering / 
renovatie, een groots opgezet evenement of het redigeren van een eindexamen opdracht, Annatascha pakt het 
op en altijd met goed resultaat. Haar humor , energie en vastberadenheid maakten dat ik graag de 
samenwerking met haar aan ging. 
 
Voor 2004 heb ik als secretaresse gewerkt bij: 

− Kliq Reïntegratie 

− Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening 

− Gak Nederland BV 
 
Bij deze werkgevers was ik verantwoordelijk voor de facilitaire inkoop – ondersteuning 
coaches/arbeidsdeskundigen/teams en managers - organiseren bijeenkomsten - vraagbaak voor applicaties. 
 
Opleidingen       Cursussen 
Nevi 1, Inkoop professional privaat     UAV 2012 
Facilitair Management       Contractenrecht seminar 
HOV, Horeca Ondernemings Vaardigheden    Moderne schrijfstijl 
Managementassistente      Applicatiecursussen (voor gevorderden)  
MEAO, secretarieel met als extra vak Privaatrecht   Training klantgerichtheid  
        LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem)  
Contactgegevens 
 

06 3963 5873 info@flex-o.nl                                      


