
Duur 
(m/j) tot (m/j) 

Werkzaam 
in land 

Werkgever Positie en locatie 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en competencies in 
de baan  

Clienten en methoden 

November 2016-
tot heden 

Nederland en 
internationaal 

SLEE-B 

Versterken van 
leiderschap in 
onderwijs en 
onderneming- 
balans 

Directeur, Internationaal 
consultant, socioloog, gender 
specialist, onderzoeker, 
schrijver 

Leiden van een onderneming 

Internationale en nationale consultancies aangaande leiderschap in 
onderwijs en onderneming 

Advies persoonlijke en institutionele ontwikkeling en rapportage 

Onderzoek, Schrijven; publiceren boeken 

Onderwijsinstellingen, ambassades, overheden 

Studenten, docenten, Publiek. 

Methode: internationale en nationale consultancies 
(blz 6-7); rapporten en boeken (zie publicatie lijst) 

Aug 2014- 

1 November 
2016 

Saudi Arabia CINOP 

Den Bosch, NL 

RECTOR VAN TWEE 
FEMALE COLLEGES Al Ahsa 
and Al Majmaaha,KSA 

Eindverantwoordelijkheid voor het opzetten en ontwikkelen van 
twee technische scholen voor vrouwen in Saudi Arabië en 
verantwoordelijk voor 70 stafleden en studenten 

Management, docenten, admin personeel, 
studenten, bedrijven op de arbeidsmarkt. 

Inclusieve benadering en het leiden van verandering  

2007-2014 (mei-
aug) 

Nederland  Nuffic, 

Den Haag, 

NL 

Senior Programma Manager 
in Den Haag voor Tanzania, 
Yemen, Zuid Afrika, Egypte, 
Bangladesh, Palestina 

Identificeren, ontwikkelen, formuleren en managen van 
capaciteitsopbouw programma’s voor institutionele ontwikkeling in 
Tanzania, Yemen, Zuid Afrika, Egypte, Bangladesh, Palestina 

Competentie: integraal programma ontwerp, ontwikkeling en 
management 

Universiteiten, technische scholen, overheden, 
NGO’s bedrijven  

Focus op duurzaamheid; gender mainstreaming;  
meetbare resultaatgerichte benadering, gericht op 
kwaliteit 

2005-2006 Yemen MSM, 

Maastricht, 

NL 

Teamleider, in Aden Leiden, coördineren en versterken van een vrouwen onderzoeks- 
en training centrum in de Aden Universiteit, op de gebieden van 
management, onderwijs (BSc en MSc in gender), 
onderzoekscapaciteit, IT en bibliotheek 

Het personeel van het onderzoeks- en training 
centrum en onderwijsprogramma’s, studenten, 
overheid en andere universiteiten in Yemen. 

2003-2004 Nederland Wageningen 
Universiteit NL 

Programma 

adviseur in Wageningen 

Adviseren en Coördineren van International Development studies 
en het schrijven van competentie profielen voor de MSc 
international development studies 

Internationale studenten en collega’s van MSc 
international development studies 

2002-2004 

 

London en 
Nederland   

IIED,  

 Londen 

Onderzoeks coördinator en 
teamleider in Mozambique 

Coördineren van een internationaal beleidsprogramma aangaande 
de liberalisering van de cashew sector in Mozambique 
Competentie van toegepast onderzoek, schrijven en adviseren van 
beleidsmakers en implementerende organisaties 

Producenten, verwerkers en gebruikers van cashew 
noten en overheden  

The value chain approach and the study of 
liberalization policies 

1998-2002 Mozambique Ministerie van 
Buitenlandse 
Zaken, Den 
Haag, 
Nederland 

Teamleider en coördinator 
van de sectie  Rurale 
ontwikkeling en voorlichting  
in Maputo 

Leiding geven aan de sectie Rurale ontwikkeling en voorlichting in 
de agrarische faculteit van de Eduardo Mondlane Universiteit in 
Maputo, coördineren van zes staf leden, inclusief doceren, 
ontwikkelen van BSc en Msc programma’s en supervisie van BSc en 
MSc scripties 
Competenties van coördinatie, supervisie, leiding geven, les geven, 
programma ontwikkeling 

Studenten en docenten van de Agrarische faculteit 
van de Eduardo Mondlane Univeristeit. 

Livelihood benadering van DFID en 
voolichtingsbenadering van  Leeuwis and van den 
Ban 

Actor georiënteerde benadering van N.  Long 

1994-1998 Zimbabwe Ministerie van 
Buitenlandse 
Zaken, Den 
Haag, 
Nederland 

Onderzoeker in de 
Universiteit van Zimbabwe, 
Harare 

PhD onderzoeker van het alledaagse leven van de Ndau in Chipinge 
district, inclusief irrigatie en gender 
Gast docent Universiteit van Zimbabwe.  
Competenties van antropologisch onderzoek, schrijven, adviseren 
van beleidsmakers en implementerende organisaties 

Antropologen en sociologen in Zimbabwe, Afrika, 
studenten, en overheden. PhD scriptie werd 
gepubliceerd als boek voor breder publiek. Actor 
oriented approach, N. Long 

1990-1993 Zambia RDP Livestock 
Services, Zeist, 
NL 

Coördinator Socio-
Economisch analyse team in 
Veeteelt Departement, in 
Mongu 

Coördineren van veeteelt ontwikkleings- onderzoek in de West 
Provincie van Zambia 
Competentie van toegepast onderzoek, schrijven en het adviseren 
van beleidsmakers en implementerende organisaties  

Beleidsmakers en implementerende organisaties van 
veeteelt ontwikkelings- programma’s 



 


