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J.H.M. (Jacqueline) van Ginneken
Pastoor Coolenplein 3
4758 BJ Standdaarbuiten
8 juli 1963
Bergen op Zoom
06-54327902
jvanginneken@xs4all.nl
gehuwd, 2 kinderen

Competentie/profiel:
Wetenschappelijk geschoold, doch geen wetenschappelijk bestuurder. Vooral pragmatisch,
betrouwbaar, integer, ‘gevoel voor de mens’ en ‘to the point’. Vanuit een veelzijdige achtergrond in
de ouderenzorg in staat om snel te schakelen tussen overheidsbeleid en de betekenis hiervan voor
de dagelijkse praktijk. Ik benader complexe vraagstukken altijd vanuit de inhoud, waardoor ik ook bij
moeilijke besluiten op het benodigde draagvlak kan rekenen van de cliëntenraad, de
ondernemingsraad, medewerkers en de Raad van Toezicht. Bevlogen, zo nodig zakelijk en
volhardend, altijd een verbinder en gericht op interne en externe samenwerking. Trots op mijn
opgebouwde landelijke netwerk in de ouderenzorg.

Opleidingen
1988-1992
1987-1988
1981-1985
1975-1981

Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting beleid en beheer
Rijks Universiteit Limburg te Maastricht (doctoraal behaald)
IC/CC opleiding
Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom
HBO-Verpleegkunde
Hogeschool Zeeland te Goes
Gymnasium
Juvenaat Heilig Hart te Bergen op Zoom

Werkervaring
2015 tot heden

Raad van Bestuur a.i.
Stichting ZorgBreed, Capelle aan den IJssel

Op orde brengen bedrijfsvoering: opstellen FPP per locatie vanuit
cliëntperspectief, terugdringen overheadkosten en materiële kosten

Ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem

Beëindigen vermelding van de zogenaamde ‘zwarte lijst’

Vlottrekken renovatie locatie Roo van Capelle

Eindverantwoordelijk voor het fusieproces
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2010 tot heden

Financieel specialist zorg en dienstverlening,
Bureau Ouderenzorg, Organisatieadvies en management
Afgeronde projecten:

Begeleiden van complexe reorganisaties bij grote zorgaanbieders in het
kader van bezuinigingen vanuit visie en inhoud;

Onderzoek financiële haalbaarheid extramuralisering verzorgingshuizen;

Voor meerdere zorgorganisaties een nieuw formatieplaatsenplan
(intramuraal en extramuraal) opgesteld op basis van visie, inhoud/kwaliteit
van zorg en financiële mogelijkheden na krimp van het aantal intramurale
plaatsen;

Meerdere business cases opgesteld in het kader van vervangende
nieuwbouw/renovatie, waarbij de omslag wordt gemaakt van grootschalig
georganiseerde verpleeghuiszorg naar groepswoningen met kleinschalige
zorgverlening;

Voorzitter strategiedagen bij meerdere ouderenzorgorganisaties;

Meerdere opdrachten afgerond in het kader van de opzet van het concept
“verzorgd wonen” in een woonzorgcentrum voor bewoners met alleen een
thuiszorgindicatie in combinatie met een zorg- en dienstverleningsarrangement;

2007 tot 2010

Unitmanager/senior adviseur bouwmanagementbureau sector zorg
Bouw Advies Groep (BOAG), Rotterdam

Verantwoordelijk voor de sector zorgvastgoed (20 projectmanagers/
vastgoedadviseurs/zorgadviseurs)

2002 tot 2007

Directeur
Stichting Groenhuysen, Roosendaal

Integraal verantwoordelijk voor de aansturing van drie verpleeghuizen met
een totale capaciteit van 395 bedden en 35 plaatsen dagbehandeling, 600
medewerkers en een budget van 24 miljoen euro;

Lid directieteam

Verantwoordelijk voor de bouw en inrichting van twee nieuwe
verpleeghuizen (totaal 152 plaatsen PG en 60 plaatsen somatiek) geheel
volgens de visie van kleinschalig wonen en kleinschalige zorgverlening;

Verantwoordelijk voor de omzetting en de daarmee gepaard gaande
verbouwingen van een traditioneel verpleeghuis naar een tweedelijns
zorgcentrum voor specialistische (keten)zorg (120 plaatsen). Het betrof de
volgende doelgroepen/units: CVA stroke unit, orthopedie, niet-aangeboren
hersenletsel, palliatieve unit en een dagbehandeling voor jongdementerenden;

Projectleider HKZ certificering verpleeghuizen;

Projectleider van het project managementstructuur om te komen tot een
platte organisatiestructuur met veel regelvermogen voor het
middenmanagement.
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1999 tot 2002

Locatiemanager
Avoord Zorg en Wonen, Etten-Leur

1997 tot 1999

Locatiemanager
Medisch Centrum de Klokkenberg, Breda

1991 tot 1996

Meewerkend afdelingshoofd
Verpleeghuis Sonneburgh, Rotterdam

1987 tot 1991

IC-verpleegkundige
Lievensberg ziekenhuis, Bergen op Zoom

1985 tot 1987

Verpleegkundige
Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal

Nevenactiviteiten:
2012 tot heden

Lid Raad van Toezicht
Stichting Orion, Rotterdam

Zorginstelling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke
beperking

Aandachtsgebied: zorg en vastgoed

Lid auditcommissie en lid huisvestingscommissie

2014 tot heden

Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Woonzorgcentra Zuiderhout, Teteringen

Instelling voor ouderenzorg

Aandachtsgebied: kwaliteit van zorg, op voordracht cliëntenraad

Lid auditcommissie, lid remuneratiecommissie

2015 tot heden

Lid Raad van Toezicht
Stichting Woon- Zorgcentra De Rijnhoven, Harmelen

Instelling voor ouderenzorg

Aandachtsgebied: financiën & zorgfinanciering

Lid auditcommissie

Externe profilering:
Spreker op diverse landelijke congressen, seminars, workshops en opleidingen:
Opdrachtgevers:

Actiz, Aedes, Amsterdam School of Real Estate, AAG, Bouwstenen voor
Sociaal, NPO Nieuwsuur, VWS, Elsevier, Verstegen accountants VGZ
Academy, VGME, Platform 31, In voor Zorg!, High select traineeships,
Seminars op Maat, Netwerkbijeenkomst voor controllers van
woningcorporaties, Coresta Healthcare, Skipr, Nestas Communicatie, Een
nieuwe generatie ouderenzorg.
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Auteur van verschillende artikelen in bekende tijdschriften en landelijke pers o.a. over de kansen en
bedreigingen van de exploitatie van de zorg- en dienstverlening in een sterk veranderend
zorglandschap.

Hobby/vrije tijd
Mijn vrije tijd breng ik graag door met een boek variërend van vakliteratuur tot een luchtige thriller. In
de zomermaanden hou ik van zeilen en ben ik vaak te vinden op de Zeeuwse wateren.
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