Voor welke taken kunt u een Adviseur inhuren?
Interim-management, begeleiden van veranderingsprocessen,
coachen, projecleider ... vult u zelf maar aan.

Wanneer huurt u een adviseur in?
Bij piekbelasting, projecten, tijdelijke vacatures en bij problemen op de
werkplek waarbij de frisse blik van een derde voor uitkomst kan zorgen.

Wie zijn de adviseurs?
U ziet ze op de foto's. Daarnaast heeft het bureau een pool van ongeveer
50 mensen met belangstelling voor een baan als adviseur. Daaronder onder
andere (civiel)technici, chemici, economen, bedrijfskundigen, IT-ers, geografen,
P&O'ers, politicologen en vele anderen. Sommigen met veel ervaring binnen
(en buiten de RWS) en anderen meer aan het begin van hun carrière.

Huidige opdrachten
rijksprojectleider voor het project 'Sleutelprojecten' bij een regionale directie
deeiprojectleider voor het project 'Kostenbeheersing' bij HKW
, vormgeven van de politieke en maatschappelijke aspecten voor het project
'Marsroute' bij HKW
, ondersteuning bij het onderzoek naar 'Ontvlechting beleid en uitvoering'
bij een beleidsafdeling
, coaching bij een specialistische dienst en bij een regionale directie
. interimmanagement bij een specialistische dienst
. projectleider internationale conferentie
. vormgeven van de politiek bestuurlijke aspecten van het project 'Kristallisatie'
. leiding geven aan het implementatieproces van verdergaand uitbesteden bij het
project 'Vernieuwing Marktbenadering'
. opstellen van het Plan van Aanpak voor het Visietraject 'Basisinformatie nat'
. diverse korte adviezen waarvoor specifieke expertise nodig is
,
,

Onze
Jan

hogere agrarische school en econoom
langdurige management ervaring
ring in zware bestuurlijke processen

Leo

Hella van der Linden

Itechnicus en parttime adviseur
ring met procesbegeleiding en interactie've werkwijze
ring met voorlichting en communicatie
,

jurist

. juridisch- en beleidsmedewerker met internationale
,

Emmy Meijers

. bioloog
. ervaring als organisatie-adviseur en beleidsmedewerker
,

Frans de Mol

Lex Polderman

verantwoordelijkheden
managen van afdelingen en zware secretariaatswerkzaamheden

projectmanager inter-bestuurlijke projecten
econoom
ervaring als lijnmanager van beleidsafdelingen
projectmanager van projectqn met bestuurlijke of operationele
inslag

. geodeet

. uitgebreide internationale en RWS management ervaring
. affiniteit met P&O werk

Ingrîd Schrauwen

. sociaal geograaf
. ervaring met projecten met zware bestuurlijke en politieke impact
,

Ruud Stevers

ervaring met interactieve beleidsvorming

. bioloog/milieukundige

. ervaring als lijnmanager en in projecten
,

ervaring in (het faciliteren van) visie en strategie ontwikkeling

Wilt u meer informatie of denkt u een klus te hebben? Aarzel dan niet.
Bel, kom langs of stuur een e-mail!
I.

Bureau Adviseurs
Johan de Wirtlunn 3, Den hang

Lex Polderman
Directeur
kamer C02.1 1
telefoon (070) 351 85 69

Wilma Zwarts
Office Manager
kamer C02.09
telefoon (070) 351 85 70
6 53 82 70 39
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