Curriculum vitae
Personalia
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
Telefoon
Fax
E-mail
Burgerlijke staat

: Ebbers
: Hans
: 27 maart 1954 te Doetinchem
: Kortendijk 121-123
: 4201 KS Gorinchem
: 0183-303035 GSM 0651922202
: 0183-311680
: info@ebbersbreedteadvies.nl
: gehuwd, 2 kinderen

Bedrijfsgegevens
Naam
Adres
Startdatum
Inschrijving K.v.K
BTW nummer
VAR-verklaring

: Ebbers Breedteadvies
: Kantoor aan huis
: 01-02-2003
: Midden-Nederland Utrecht, nr.:18069445 (algemene voorwaarden
gedeponeerd)
: NL089928076B01
: geldig tot 1-1-2016 (automatisch verlengd) en recent VOG (februari 2014)

Opleiding (alles met diploma of certificaat)

1999
1991
1982
1979
1975
1974
1971

Basisopleiding Leergang Conflictbemiddeling (mediation), Centrum voor
Conflicthantering, Den Haag
Post-HBO-opleiding ”Werkgelegenheid”, Hogeschool Rotterdam
Hogere Beroeps Opleiding maatschappelijk werk (HBO-mw)
Middelbare Beroeps Opleiding sociale dienstverlening (MBO-sd)
Voorbereidend Examen Middelbare Sociale Arbeid (VEMSA)
Opleiding zorg voor verstandelijk gehandicapten (Z-a)
LTS elektrotechniek

Cursussen
2014
2014

Verdiepingscursus Actuele wet Wajong en participatiewet, Elan training
Studiebijeenkomst ‘Lid worden of zijn van een Raad van Toezicht: handvatten en
lessons learned’
2013/14
Ciep-training (Change Into Excellent Performance)
2012
Cursus snellezen
2007/2008 Coachingstraject , GITP Tilburg
2004
”Mediation, een kwestie van vragen”, The Lime Tree te Bilthoven
2003
”Mediation, instrument voor conflictmanagement”, Merlijngroep
2002
Personeelsmanagement/HRM, de Langhenkel Groep
2001
1-daagse cursus effectief motiveren & presenteren door David Bloch, Studiecentrum
voor Bedrijf en Overheid
2001
Verandermanagement, de Langhenkel Groep
2000
Sociocratisch organiseren, Sociocratisch Centrum Nederland
1999
Cursus voor budgethouders
}Intern bij de gemeente Geldermalsen
1999
Interactieve beleidsvorming
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Relevante krachtige competenties





Analytisch vermogen
Visie
Organisatiebewustzijn
Samenwerken





Sturende kracht
Besluitvaardigheid
Initiatief

Werkervaring

2003 tot heden

Alleen de recente opdrachten zijn wat meer gespecificeerd, activiteiten die van eerdere datum zijn,
zijn uiteraard op verzoek uitgebreid toe te lichten.
1-1-2016 tot heden Strategisch beleidsmedewerker Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW,
is fusieorganisatie voormalige RSD en WHW-bedrijven)
 Adviseren over strategisch beleid WIHW aan bestuur en directie
 Projectleider uitvoering project in het kader van de 'transformatie- en innovatieplannen SWbedrijf’ (screening SW-medewerkers en begeleiding management SW bedrijf op attitude ‘van
binnen naar buiten’)
 Leider projectgroep beschut werk (Participatiewet) met arbeidsmatige dagbesteding (Wmo en
Wlz) in samenwerking met zorgaanbieders
 Verantwoordelijk voor de succesvolle ontwikkeling van beleidsplan schuldhulpverlening 20162020 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda met betrokkenheid gemeenteraadsleden,
maatschappelijk middenveld en professionals (interactief ontwikkelingstraject)
 Beleidsmatig en wat betreft de voortgang verantwoordelijk voor de uitvoeringsagenda
Schulddienstverlening 2016-2020 (9 ontwikkelpunten)
 Inhoudelijk verantwoordelijk voor de contractering van een sociaal werkbedrijf voor de
uitvoering van een tweetal grote schoonmaakcontracten
 Lid Sociaal Beleidsteam Hoeksche Waard in de rol van projectleider Participatiewet
 Alle verdere voorkomende werkzaamheden m.b.t. het beleid WIHW
1-3-2015 tot 1-1-2016 Regionale Sociale Dienst in Zuid-Holland
Strategisch beleidsmedewerker en betrokken bij voorbereiding fusietraject met Wsw-bedrijf
 Schrijven strategische visie/dienstverleningsconcept
 Beleid banenafspraak
 Projectleider uitvoering project in het kader van de 'transformatie- en innovatieplannen SWbedrijf’ (screening SW-medewerkers en begeleiding management SW bedrijf op attitude ‘van
binnen naar buiten’)
 Projectleider afstemmen beschut werk (Participatiewet) met arbeidsmatige dabbesteding
(Wmo en Wlz)
 Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 met
betrokkenheid gemeenteraadsleden, maatschappelijk middenveld en professionals (interactief
ontwikkelingstraject)
 Schrijven handboek re-integratie instrumenten inclusief werkprocessen ter ondersteuning
team Werk
 Alle verdere voorkomende werkzaamheden m.b.t. het beleid RSD
1-12-2014 tot 1-3-2015 Overijsselse gemeente van 35.200 inwoners (24 uur per week)
 Implementatietraject Participatiewet (vertaling van verordeningen naar uitvoering)
 bezwaar en beroep
 begeleiding traject Interne Controle richting accountant
14-11-2014 tot 1-5-2015 Noord-Hollandse gemeente van 39.100 inwoners in de IJmond-regio (8
uur per week)
 Schrijven beleidsnotitie uitvoering Tegenprestatie i.h.k.v. Participatiewet en betrokkenen bij
deskundigheidsbevordening sociale wijkteams m.b.t. Participatiewet
 Andere voorkomende taken
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12-02-2014 tot 1-3-2015 Beleidsmedewerker Noord-Hollandse gemeente van 34.400 inwoners,
Kennemerland-Noord ( ongeveer 16 uur p wk)
 Voortgangsrapportage verbeterplan Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) succesvol
afgerond
 Projectleider verbeterplan veilig gebruik Suwinet
 Actualiseren informatieveiligheidsbeleid mede i.v.m. de drie decentralisaties
 Verantwoording provinciale subsidie Jeugdsportfonds
 Andere voorkomende werkzaamheden voor een beleidsmedewerker zoals aanscherping reintegratiebeleid i.v.m. noodzakelijke verbetering uitstroomresultaten.
28-11-2011 tot 1-5-2015(beperkt aantal uren)
Projectleiding van Leerwerktrajecten in opdracht van Syndion, instelling voor dienstverlening en
ondersteuning aan mensen met een handicap
 Ik was betrokken bij ontwerp van een pilot samengaan houtafdeling Wsw-bedrijf met
Houtverwerkend bedrijf voor arbeidsmatige dagbesteding van zorgaanbieder (mijn
opdrachtgever)
 Er wordt is voor het derde jaar een raamovereenkomst gesloten met Regionale Sociale Dienst
AOV waarbij Syndion een begeleidingstraject in de horeca aanbiedt aan
uitkeringsgerechtigden van de RSD inclusief bemiddeling naar een reguliere baan.
 Daarnaast een pilot gestart met een Betuwse gemeente waar voor deelname
uitkeringsgerechtigden in het leerwerkbedrijven (horeca) van Syndion instromen.
 Ik was lid van een regionale projectgroep voor opzet pilot op grotere schaal waar RSD, Wswinstelling, lid regionale Werkgroep decentralisatie begeleiding en ikzelf namens de
zorgaanbieder bij betrokken zijn. Doelstelling: ontwikkelingsgericht gebruik maken van elkaars
infrastructuur voor opvang en begeleiding van diverse doelgroepen. Inmiddels is de
samenwerkingsovereenkomst door directie Avelingengroep (Wsw-bedrijf) en Syndion (mijn
opdrachtgever) getekend en stuurde ik als mede-lid van de projectgroep een werkgroep aan
die e.e.a. praktisch gaat vertalen. Pilot succesvol afgesloten en basis voor grootschaliger
verkenningen zoals huidige pilot in voorbereiding.
Overige vervulde functies en uitgevoerde taken
 1-5-2011 tot 1-1-2015 (vaste dienst) Strategisch/tactisch Beleidmedewerker Samenleving
gemeente Scherpenzeel 3 dgn p/wk
 Beleid Wmo
 Lid inkoopteam hulpmiddelen Wmo samen met Inkoop Bureau Midden-Nederland (2012)
 Lid inkoopteam overgang AWBZ begeleiding>>Wmo 2e helft 2014
 Verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) producten van het gemeentelijke loket in het KCC
(o.a. Wmo, WWB en woonruimtezaken)
 Lid managementoverleg regio Food Valley m.b.t. werkgelegenheid etc.
 Lid managementoverleg Bureau Zelfstandigen Barneveld
 Vertegenwoordiger gemeente binnen regionale samenwerkingsvormen (Food Valley,
Regiotaxi-Gelderland enz.)
 Projectleider invoering Participatiewet (binnen regionale samenwerking) o.a. verantwoordelijk
voor schrijven beleidsplan en alle verordeningen
 Lid projectgroep integrale kadernota maatschappelijke ondersteuning (Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet)
 Woonruimteverdeling en beleid huisvestingsverordening, starterslening en leegstandswet
 Aanspreekpunt voor woningcorporaties & andere betrokkenen
 Projectleider woonbehoefteonderzoek en ontwikkeling woonvisie (o.a. woonfestival
georganiseerd en interactieve bijeenkomsten met belanghouders en raadsleden)
 Integrale samenwerking met afdeling Grondgebied (Ruimtelijke ordening, Planontwikkeling
etc.)
 Beleidsverantwoordelijk voor uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en
uitbesteding van aantal taken aan buurgemeente
 Beleidsverantwoordelijk voor taakstelling huisvesting vergunninghouders (vreemdelingen)
 Beleid Wsw en lid ambtelijk overleg SW-bedrijf Permar te Ede
 Bijdrage aan deskundigheidsbevordering medewerkers KCC
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 Voorzitter cliëntenraad WWB/WMO
 Ambtelijk secretaris Wsw-raad Permar in 2013 namens 5 GR-gemeenten
 Budgetbeheerder diverse budgetten van de afdeling
Actieve bijdrage aan P&C cyclus
 27-12-2012 tot 1-9-2012 Beleidsmedewerker Regionale sociale dienst in het oosten van het
land
Bezwaar en beroep WWB/IOAW, Interne controle met behulp van KIC (Stimulansz), toetsing
en vraagbaakfunctie
 10-11-2010 tot 10-05-2011 Beleidmedewerker Vraagwijzer gemeente Scherpenzeel
(detavast-constructie 32 u p/wk)
Taken zoals boven omschreven
 Sabbatical, 15-07-2010 tot 10-11-2010
 Beleidsadviseur re-integratie in gemeente Haarlemmermeer, 1-1-2010 tot 15-07-2010
 Wetgevings- en beleidsoriëntatie Wajong en productontwikkeling, 1-11-2009 tot 1-1-2010
 Beleidsadviseur afdeling Werk gemeente Schiedam vanaf, 25-8-2008 tot 1-11-2009, 32 uur
per week.
 Beleidsadviseur Wmo afdeling Beleid en Projecten bij Zuid-Hollandse gemeente van 26.000
inwoners vanaf 1-2-2009 tot 1-6-2009 (ziektevervanging), 12 uur per week
 Projectleider Wmo Gelderse gem. van 15.000 inw. vanaf 1-1-2008 tot 1-9-2008 (2 dgn
 Projectleider Wmo a.i. gemeente Gorinchem van 01-10-2007 tot 1-8-2008 (3 dgn per week)
 Projectleider Wmo Zuid-Hollandse gemeente met 21.600 inwoners van 15-01-2007 tot
15-08-2007
 Projectleider project voor preventieve armoedebestrijding in een wijk van een Brabantse
gemeente met 85.825 inwoners van 20-9-2006 tot 01-10-2007
 Projectleider Wmo in Brabantse gemeente van 43.600 inwoners van 1-6-2005 tot 1-1-2007
 Beleidsmedewerker Wmo in Zuid-Hollandse gemeente van 13.000 inwoners van 12-9-2005 tot
1-4-2006
 Project werving & selectie van oudkomers t.b.v. een te starten project in de gemeente Gouda
 Betrokken bij uitvoeringsvraagstukken Wet kinderopvang in relatie tot reïntegratieactiviteiten
o.a. Work First in Gouda.
 Senior reïntegratiespecialist, team coach, casemanager, consulent inburgering nieuw- en
oudkomers en betrokken bij Pilot nieuwe Wet inburgering gemeente Gouda en adviseur
afdelingshoofd. 1-12-2004 tot 1-6-2005
 Een presentatie verzorgd onder de titel:’WMO, een aardverschuiving?’ voor een lokale
politieke partij in Leerdam, 2005
 Ontwikkeling product informatie en advies op de gebieden wonen, welzijn, zorg en financiën
tegen de achtergrond van de modernisering AWBZ, de komst van de WMO en de noodzaak om
de effectiviteit en integraliteit van bestaande voorzieningen te verbeteren d.m.v. vraagsturing
 Ontwikkelen product ziekteverzuim-management, reïntegratie en WAO-trajectbegeleiding
 Beleidsmedewerker sociale zaken, diverse gemeenten (vooral rond invoering WWB)
 Projectleider bestuurlijke verzelfstandiging en schaalvergroting openbaar primair onderwijs
Brabantse gemeente van 1-4-2003 tot 1-1-2005
Freelance werkzaam onder de naam Ebbers Breedteadvies (v.a. 1-2-2003)
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1999-2003-

Senior beleidsmedewerker, projectleider, organisatieadviseur, interim-manager, Buro
Langhenkel Zuid BV te Rosmalen
e
 1 opdracht:beleidsnotitie voormalige Wet inburgering nieuwkomers voor samenwerkende
Noord-Limburgse gemeenten
 Beleid ABW/WWB, Wiw en besluit ID-banen in de meest brede zin
 Leiden project beleid sport- en welzijnsaccommodaties
 Teamleider (25fte) sociale dienst gemeente 141.000 inwoners en voorzitter fusiewerkgroep
(fusie 2 van de 3 units gekoppeld aan 2 CWI’s)
 Bestuursmanager/algemeen directeur openbaar primair onderwijs (14 scholen, > 2000
leerlingen) gedurende 1 jaar, gemeente in Drenthe van 32.450 inwoners
 Interim afdelingshoofd sociale zaken, Brabantse gemeente 18.000 inwoners
 Betrokken bij nazorg rond afwikkeling (Brussel) van ESF projecten bij Zuid-Hollandse
gemeente en beoordelen effectiviteit gemeentelijk reintegratiebeleid

1981-1999

 Bijstandsconsulent, schuldhulpverlener, uitvoerder Bijstandsbesluit zelfstandigen,
coördinator Werkeenheid West (Culemborg, Geldermalsen en Zaltbommel) stichting Traject
te Tiel (uitvoering JWG/Banenpool), meerjarig coördinator ESF projecten,
leerplichtambtenaar, teamleider, plv. bureauhoofd, senior beleidsmedewerker
werkgelegenheid en CWI coördinator (was CWI in oprichting, is er nooit gekomen i.v.m.
spreidingsbeleid Rijk), Gemeente Geldermalsen, sector Welzijn, bureau sociale zaken

1980-1981
1977-1980
1975-1977
1972-1975






Leider bejaardenzorg, voormalige Stichting MaDi ”de Overwaard” Gorinchem
Bijstands maatschappelijk werker, Gemeentelijk Sociale Dienst Rotterdam
Vervangende dienstplicht, Ministerie van Sociale zaken
Groepsleider, Centrum voor verstandelijk gehandicapten De Hartenberg Ede

Referenties
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 Mevrouw N. Beentjes, afdelingshoofd Welzijn, Inkomen en Zorg
gemeente Castricum, telefoon mobiel 06 27845514 , e-mailadres:
NicolaBeentjes@castricum.nl.
 De heer E. Kingma, directeur a.i. RSD de Hoeksche Waard,
telefoon: 06 53554551 (actuele opdracht)
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