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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 Personalia 

Naam:      de Jong 

Voornaam:     Petra 

Woonplaats:    Lekkerkerk 

           

Beschikbaar per:    Direct 

Aantal uur per week:   16 – 36 uur 

 

Persoonlijk profiel 
Ik ben een relatiebouwer, energiek, ondernemend, nieuwsgierig, leergierig, bezielend commercieel en noem 

de dingen bij de naam. Vooral in staat om de verbinding én daarmee het verschil te maken. Het is mijn passie 

om ervoor te zorgen dat mensen hun talenten benutten, om zichzelf en anderen beter te maken en om 

organisaties te ontzorgen in de breedste zin van het woord.  

Ik ben een expert binnen het Sociaal Domein (WMO 2015, , Participatie-Wet, inclusie, SROI en diversiteit) en 

heb een breed netwerk opgebouwd vanuit zorg, onderwijs, publiek en privaat. Systeemkennis van SONAR, 

WBS en SUWINET. Ik heb mijn eigen coachbedrijf/uitzendbureau R2Doen( NOLOC gecertificeerd ) en ben een 

Peoplemanager in hart en nieren.  

Mensen én organisaties met elkaar te verbinden, kansen creëren, het beste uit mensen én organisaties 

halen, goed luisteren naar de behoefte en vooral investeren in de relatie, daar ligt mijn kracht.  

 

Arbeidsverleden 

 

-1-1-2021 -  heden   Interim Manager Sociaal Domein Gemeente Alphen aan den Rijn 

     Werkgevers ontzorgen met werving en selectie van geschikte kandidaten 

     en kandidaten zoeken met een afstand tot de arbeidsmarkt en ze daarbij

     ook goed begeleiden. Mooie samenwerkingen met Gemeenten en UWV. 

 

-1-3-2021 – heden   Mede-eigenaar EnDoor Participatie & Uitzenden 

     Alles klopt als je werkt, dat is mijn motto bij mijn maatschappelijk UB. 

     Ik help mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. 

   

-1-2-2020  - 1-1-2021  Kwartier/verandermanager de Participatie Academie 

Ik had de opdracht om als programmamanager de Participatie Academie 

te positioneren in Rotterdam en zichtbaar te maken binnen de gemeente 

Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft Leer Werk Akkoorden voor de 

Horeca ontwikkeld, waar ik als kwartiermaker de verbinding mee heb 

gemaakt en actief meewerk aan de implementatie, zodat meer 

werkzoekenden aan het werk kunnen en/of een opleiding gaan volgen.  
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-1-2-2018 tot 1-2-2020  Programmamanager Arbeid bij MEE NL 

Als Programmamanager was ik eindverantwoordelijk voor het neerzetten 

en vormgeven van de divisie Arbeid- en Participatieprojecten. Voor de 

medewerkers( span of control van 80 medewerkers ) van MEE op 

landelijk en regionaal niveau vergde dit een grote verandering op het 

gebied van houding en gedrag. Mijn coachende rol als leidinggevende van 

de verantwoordelijk managers én tegelijkertijd mijn rol als aanjager 

waren van groot belang. De landelijke erkenning Jobcoach UWV werd 

aangevraagd én toegekend. Ik was het Boegbeeld Banenafspraak. 

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling én implementatie van het nieuwe 

product Toekomstcoach. Deze begeleidt kwetsbare jongeren van 16-27 

jaar op het gebied van schulden, huisvesting, multi-problematiek en 

werk. Samenwerkingsverbanden en Raamovereenkomsten geïnitieerd 

met Gemeenten én UWV. 

Positionering van MEE NL binnen Onderwijs, Zorg, Ministeries en 

Gemeenten door presentaties en lezingen op landelijke congressen was 

een belangrijk onderdeel van mijn opdracht. 

 

-1-8-2013 tot 1-2-2018  Landelijk Manager Werkgeversdienstverlening UWV 

Verantwoordelijk voor de sectoren Retail, Horeca, Beveiliging, 

Schoonmaak en Procesindustrie als relatiemanager. Op landelijk niveau 

convenanten en partnership-afspraken gemaakt met landelijk opererend 

werkgevers om vanuit WMO 2015, Participatiewet en Jeugdwet 

(Banenafspraak) mensen met een arbeidsbeperking, ook vanuit het 

Doelgroepenregister van de  Gemeenten en UWV, aan het werk te 

helpen. Daarnaast adviseerde en ondersteunde ik grote bedrijven over 

het Quotum Banenafspraak, deelde ik kennis over Wet- en Regelgeving 

SROI en stuurde ik de (senior)adviseurs van de regionale 

werkgeversservicepunten aan( span of control: 60 medewerkers ) 

 

-1-8-2011 tot 1-8-2013  Projectmanager MKB UWV 

Verantwoordelijk voor strategische contacten met MKB-bedrijven en hen 

informeren en adviseren over Wet- en Regelgeving UWV, zoals Eigen 

Risicodrager, Wet Verbetering Poortwachter en Wajong/WIA en WW. Ik 

organiseerde regiosessies en inspiratiedagen met een mooi inhoudelijk 

programma en boeiende sprekers. Daarnaast was ik verantwoordelijk 

voor een uitvoerend team van 12 medewerkers. 

 

-1-9-2009 tot 1-8-2011  Regionaal Accountmanager Gouda UWV 

Verantwoordelijk voor de verbinding tussen Gemeente en UWV en in 

gezamenlijkheid mensen vanuit Wajong en Wet Bijzondere Bijstand aan 

het werk helpen,  rekening houdend met de politieke omgeving. Ik 



 

3 

 

organiseerde de landelijke Banendag en zorgde ervoor, dat voldoende 

werkgevers aanwezig waren om hun openstaande vacatures met de 

bezoekers te delen. Kennis van de systemen van zowel UWV als 

Gemeenten zoals SONAR, WBS en Suwinet. 

 

-1-6-2006 tot 1-9-2009  Projectmanager fusie UWV en CWI 

Mensen vanuit WW en Bijstand begeleiden en coachen naar werk en 

tegelijkertijd de fusie van CWI naar UWV tot een goed einde brengen en 

ervoor zorgdragen dat er tussen de klantmanagers van de gemeente en 

de re-integratiecoaches van UWV optimaal werd samenwerkt en synergie 

ontstond. Het organiseren van inspirerende bijeenkomsten behoorde ook 

tot mijn taken. 

 

-1-6-2004 tot 1-6-2006  Contractdeskundige Inkoopkader UWV 

Auditeren, evalueren, controleren en monitoren van re-

integratiebedrijven op voortgang en resultaat van de 

samenwerkingscontracten en raamovereenkomsten met UWV. 

 

-1-1-2000 tot 1-6-2004  Teammanager Voorzieningen UWV 

Verantwoordelijk voor een team met 30 medewerkers. Tijdig afhandelen 

van de aanvragen voor klanten, voortgangs- en functioneringsgesprekken 

en daarnaast contacten onderhouden met bedrijven. 

 

-20-8-1990 tot 1-1-2000  Diverse rollen binnen UWV en rechtsvoorgangers. 

 

Opleiding en trainingen 
- 2021                                                     Gecertificeerd Loopbaancoach NOLOC 

- 2018    Training Duurzame Gedragsverandering bij EQ Fit 

- 2017    Human Design, tweedaagse training 

- 2016    Levenscounseler via het Levenscollege 

- 2014    Master Coaching en Organisatiekunde in Essentie Ontwikkeling( NOBCO )     

- 2013 ( november )  NLP Master 

- 2012     NLP Practitioner 

- 2010    Adviesvaardigheden van Vergouwen Overduin  

- 2010    Projectmanagement Prince 2 via Getronics 

- 2009 Tweedaagse training Female Leadership: ambitie, erkenning, Glazen 

plafond en het spel spelen 

         - 2006    HBO Bacheloropleiding Personeelsmanagement en Organisatiekunde 

specialisatie Coaching, eindscriptie afgerond in januari 2009,  

diploma behaald 

- 2003    Diploma opleiding Middle Management, HES Rotterdam 

- 1987    Diploma VWO 
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Hobby’s 
Het verschil maken, in de breedste zin van het woord, mensen inspireren en coachen om stappen in hun 

leven en hun loopbaan te durven zetten. Wandelen met mijn hond, yoga, reizen, genieten van de natuur. 

Persoonlijk ontwikkelen door trainingen en geïnspireerd worden door verhalen en ervaringen van mensen, 

die ik dagelijks spreek. 

 

 

 

 

Referenties: 

 

Beatrijs Wijnberg, regiomanager UWV:   0617402809 

Yvon van Houdt, directeur MEE NL:  0622946429 

Rob Beij, directeur Bworkz:   0611044236 


