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Meer over Liza

In alle werkzaamheden die ik doe en heb gedaan is maatschappelijke relevantie de 
overkoepelende factor. In mijn huidige rol vind ik het buitengewoon boeiend om buiten de kaders 
te kunnen en mogen denken van een hrm-afdeling of andere divisie. Je onderdeel weten van het 
grotere maatschappelijke geheel en daar een specifieke bijdrage aan leveren, is voor mij 
essentieel. Binnen die context ben ik op mijn best. Nieuwe projecten of leeromgevingen 
ontwikkelen, ze vervolgens vormgeven en ook uitvoeren, komt toe aan mijn overall visie. De 
spanningen, dynamiek en onzekerheden die daar vaak mee gepaard gaan, stimuleren me om de 
projecten tot een heel concreet en succesvol einde te brengen. 

Kijkend naar de toekomst zie ik legio kansen en mogelijkheden, met name in overheids 
gerelateerde omgevingen.  Zowel op het gebied van leer-werkomgevingen, het onderwijs, alsook 
op het terrein van jeugd- en jongerenwerk. Drijfveer is steeds mijn enorme fantasie en 
nieuwsgierigheid. Een vraag als ‘Wat moet je als mens eigenlijk onder water’ over mijn duikhobby 
is voor mij dan ook eenvoudig te beantwoorden. Ik vind het bijzonder dat je daar mag kijken. Zo 
zie ik mijn werk ook.

Recente werkervaring

2011 - heden UWV Groningen

Mibiliteitscoordinator

2011 - 2011 Gemeente Groningen

Projectleider 'VIP-kaart

2008 - 2010 Provincie Groningen

Projectleider Leren & Werken

Opleiding

HBO Leergang Projectmanagement, Schouten & Nelissen, 2007

HBO Academie voor Sociale en Culturele Arbeid, Groningen. Diploma behaald in 
1985

Functie(s)

Mobiliteitscoördinator

Bedrijf(ven)

UWV

Specialisatie(s)

Innovatieve projecten

Nevenfunctie(s)

Lid Dagelijks Bestuur Cliëntenraad Gesloten 
Jeugdzorg Het Poortje/Wilster
Business ambassadeur van Giessenstein

Hobby(s)

Duiken

Mijn pioniersgeest prikkelt me elke keer tot het opzetten van innovatieve projecten. Of het nu gaat om 
het ontwikkelen van een integraal leertraject bij de politie, het opzetten van een vernieuwend 
jongerenloket bij het voormalige CWI of zelfs mijn favoriete hobby: duiken. Bij alles wat ik doe word ik 
gedreven door een enorme nieuwsgierigheid en acteer daardoor vaak anders dan anderen. In mijn rol 
als mobiliteitscoördinator is dat een bijkomend voordeel. Via een mogelijk wat eigenzinnige manier van 
communiceren, haal ik mensen uit hun comfortzone en kom daardoor vaak tot verrassende resultaten. 
Ook dat past bij mij. Resultaten moeten wel zichtbaar zijn en als het kan ook klinkend. Als dat gelukt is 
pak ik met plezier een nieuwe klus aan. 
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