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Ter benoeming

Inleiding
In de statuten is opgenomen dat het bestuur uit ten minste drie en ten hoogste uit zeven
leden bestaat. In 2021 bestond het bestuur van de vereniging uit vier leden. Het bestuur
heeft, in het kader van de bestuurlijke contiuniteit en toenemende activiteiten van de
vereniging, gesproken over de herbenoeming van de heer Harry van den Broek en de
omvang van het bestuur.
Het bestuur heeft aan de heer Harry van den Broek gevraagd of hij bereid is om zijn
kennis, netwerk en ervaring nog een termijn in te willen zetten voor de vereniging. De
heer van den Broek heeft hier positief op gereageerd met de kanttekening dat hij het
stokje van voorzitter uiterlijk halverwege deze zittingsperiode wil overdragen.
Met bovenstaande in het achterhoofd heeft het bestuur besloten dat het verstandig is om
het bestuur uit te breiden met minimaal twee mensen.
Na een wervingscampagne hebben mevrouw Trudy Blokdijk (ervaringsdeskundige als
partner van) en mevrouw Thea Zaal (ervaringsdeskundige) zich aangemeld als
kandidaat. Beiden zijn zeer gemotiveerd om zich in te zetten voor de belangen voor
mensen met osteoporose en bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de
vereniging. In april zijn zij gestart met het meedraaien in het bestuur. In de bijlage is
een kort curriculum vitae van beide kandidaten opgenomen. Ter vergadering zullen zij
zich nog verder persoonlijk voorstellen.
Gevraagd besluit:
Het bestuur draagt met plezier mevrouw Trudy Blokdijk en mevrouw Thea Zaal
voor als bestuurslid. De heer Harry van den Broek wordt ter herbenoeming van
zijn laatste termijn voorgedragen.
De vergadering wordt gevraagd:
• beide nieuwe kandidaten te benoemen
• en de heer Harry van den Broek te herbenoemen

MOTIVATIE EN CV TRUDY BLOKDIJK
PROFIEL

Trudy M.M. Blokdijk
acml.info@csnet.nl
acml-executivecoaching.nl
linkedin.com/in/trudyblokdijk
Mollerusstraat 1
3743 BW Baarn

Mijn loopbaan is tot nu toe bewust behoorlijk divers geweest. Ik vind het prettig me
te verdiepen in mensen en processen in verschillende situaties en omgevingen. Als
zich in de loop der jaren de gelegenheid voordeed om te kunnen kiezen voor een
werkomgeving in een voor mij nieuwe sector, heb ik die vaak met beide handen
aangegrepen. Dat bracht me in de bedrijfssector, bij de rijksoverheid en in het
onderwijs, in de zorg en bij woningcorporaties. Meestal aangevuld met nevenfuncties, ook in de vrijwilligerssfeer. Het is prachtig als je de gelegenheid hebt je
ervaringen direct en indirect te kunnen inzetten voor verschillende mensen en
organisaties. Maar ons gezin blijft uiteraard bij alles wat ik doe hoe dan ook de
basis.
De laatste jaren richt ik me met name op besturen en toezicht houden. Ik ben als
docent verbonden aan leergangen op dit gebied en adviseer bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele bestuurders en toezichthouders. Voorts
ben ik momenteel o.m. voorzitter van de Raad van Toezicht van de Examenkamer
en van de Commissie van Bezwaar van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW).
SAMENVATTING OPLEIDING, WERK- EN VRIJWILLIGERSWERK
. In Amsterdam resp. Nijmegen studeerde ik economie en rechten (mr), voorts
volgden aanvullende opleidingen op het terrein van financieel management,
organisatie, marketing en conflictbemiddeling.
. In het bedrijfsleven was ik actief als manager bij de Nederlandse vesti-ging van een
Amerikaans bedrijf, als redacteur wetenschappelijke uitga-ven voor Elsevier
Nederland en als zelfstandig ondernemer.
. Begin jaren tachtig stapte ik over naar de rijksoverheid, eerst als toezichthouder/inspecteur Gehandicaptenzorg bij het toenmalige ministerie van CRM/
WVC, daarna in verschillende directiefuncties bij het ministerie van OCW, waarvan
de laatste acht jaar als loco Secretaris-Generaal.
. Sinds het nieuwe millennium leg ik me volledig toe op zowel de theorie als de
praktijk van bestuur en van toezicht in raden van commissarissen en raden van toezicht in vooral maatschappelijke organisaties. In het onderwijs, in de zorg en bij
woningcorporaties werkte ik in die zin met name als lid of voorzitter van besturen
of raden van commissarissen/toezicht - behalve van de Universiteit van Tilburg ook
van een ROC en een VO-scholengemeenschap, van een verzorgingsinstelling voor
ouderen en bij twee patiëntenorganisaties.
. Naast mijn dagelijkse werk ben ik door de jaren heen actief gebleven in allerlei
andere activiteiten, onder meer als voorzitter van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders (nu NR Governance). Ik gaf en geef zoals gezegd
ook meestal les, bijna een soort hobby - ooit als docent economie, nu in de vorm van

Curriculum Vitae

Naam:
Thea Zaal
Woonplaats: Blokker
Geboren:
25-09-1951
Nationaliteit: NL

Opleiding:
o Verpleegkundige A
o Verpleegkundige EMGZ
o Management
gezondheidszorg
o Hoger management in
Gezondheidszorg
Daarnaast allerlei cursussen
gericht op de verschillende
functies.

Profiel:
Mijn carrière kenmerkt zich door een veelheid aan functies binnen de
verschillende onderdelen van de gezondheidzorg. Gedreven door interesse en
nieuwsgierigheid en passend bij mijn gezinssituatie. Want ook mijn privé
omstandigheden houd ik graag in evenwicht met mijn professionele activiteiten.
De betrokkenheid met de gezondheidszorg is nu gerelateerd aan mijn wat voor
mezelf of mijn naasten van belang is. Daarbij ben ik een kritische meedenker en
zoek graag (mee) naar oplossingen die voor de gebruiker van de
gezondheidszorg helpend kunnen zijn.
Als moeder en oma voel ik mij zeer betrokken bij onze 4 kinderen, hun partners
en kinderen en ben blij dat ik elke maandag op 2 van onze kleinkinderen mag
passen.
Werkervaring:
De laatste 5 jaar voor mijn pensionering ben ik in verschillende functies - naast
elkaar – actief geweest:
Coördinator: Voor een 4-tal huisartspraktijken heb een samenwerkingsverband
opgezet en gecoördineerd.
Coördinator: Zowel tijdens de opbouwfase van een coöperatie van huisartsen
in Zaanstreek Waterland als daarop aansluitend ben ik daar twee
jaar werkzaam geweest als coördinator.
Coördinator: In diezelfde periode verzorgde ik de coördinatie van declaraties
van huisartsen m.b.t. diabeteszorg (SEZ).
Daarna ben ik als vrijwilliger actiever geworden:
NVVE:
Begeleiding van gespreksgroepen, spreekuurhouder,
huisbezoeken, begeleiding van individuele leden, actief op 50+
beurs: stand NVVE.
Startwijzer: Huiswerkbegeleiding aan mensen bezig met een opleiding in de
zorg.
St. Netwerk: Voorlezen aan kinderen met een taalachterstand.
CLW:
Het organiseren en begeleiden van huiskamergesprekken over
het levenseinde.
Bridgeclub: Secretaris van het bestuur
Mantelzorger
Vaardigheden:
*
*
*
*

Computervaardig, zowel tekstverwerking als Excel en PowerPoint
Het op een gestructureerde manier organiseren van activiteiten
Samenwerken om afgesproken doelen te realiseren
Empathisch luisteren en meedenken

Hobby’s:
Wandelen (eerder ook van Lange Afstand Wandelpaden)
Contact met vrienden
Bridgen
Sauna
Brood bakken (nieuw)

