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Curriculum Vitae Gert Dijkstra                                             7 april 2015 

 

 

Naam 

Geboortedatum 

Burgerlijke staat 

Adres 

Telefoon privé 

Telefoon privé en zakelijk 

E-mail privé 

E-mail eigen onderneming 

Web adres eigen onderneming  

Gert (Gerrit Jelte) Dijkstra 

9 september 1960 

Getrouwd en vier kinderen  

Parkstraat 12, 3581 PH Utrecht 

030 - 2318007 

06 - 14376116 

gertdijkstra@ziggo.nl 

info@akina.nl 

www.gertdijkstra-akina.nl 

 

WIE IK BEN  

Ik ben een maatschappelijk ondernemer die op de inhoud iets wil, een strategisch denker in hoe je dat met mensen 

kan realiseren en een resultaatgericht vernieuwer op hoe dat praktisch in een organisatie en maatschappij dan moet.  

Dit door te gaan staan voor een belang en een doel, vooral op het politieke snijvlak van burger, overheid en markt. 

Mijn persoonlijke motivatie en drijfveer wordt aangesproken als de activiteit raakt aan de essenties van een 

rechtvaardige samenleving, als ik vorm en inhoud kan geven aan zaken die de mens direct in zijn leven en 

leefomgeving raken. Nieuwe kennis maak ik mij snel eigen aangezien ik van nature een zeer nieuwsgierig mens ben 

en in staat om mij vlot in te werken in een voor mij nieuwe complexe materie en omgeving. 

Ik ben iemand die met visies kan inspireren en mensen op verschillende niveaus en verschillende achtergronden op 

een prettige en respectvolle manier daarmee kan verbinden en mobiliseren. Daarin geef ik op een authentieke wijze 

leiding aan de veranderingen in organisaties en het professioneel inrichten van een bureau en project/contractrelaties. 

Ik committeer mij daarbij aan een doel, een team, een organisatie. 

 

MIJN AMBITIES 

Bijdragen aan een betere en vooral rechtvaardige(re) samenleving waarin alle burgers kunnen meedenken en 

meedoen. Daarin geef ik graag leiding aan de veranderingen zoals die nu in de samenleving zijn ingezet, bijv. in het 

zelfbeheer bij bewoners, in het meesturen door cliënten en patiënten en in het dichter bij mensen organiseren van 

werk, wonen, welzijn en zorg. Daarbij werk ik graag aan de volgende doelen: het respectvol en eerlijk toedelen van 

invloed en eigenaarschap; het waarderen van ieders talenten en mogelijkheden; het opkomen voor en ondersteunen 

van kwetsbare medeburgers, zodat ook zij kunnen deelnemen; het creëren van ruimte zodat iedereen die kán werken 

ook werkt, betaald of onbetaald; goed en betaalbaar kunnen wonen en het prettig en veilig met elkaar kunnen 

samenleven in een buurt, wijk, dorp of stad. 

 

WAT IK KAN EN GRAAG DOE 

Mijn kwaliteiten komen vooral tot zijn recht als ik aan de slag kan en ben met:  

 Initiëren van inhoudelijke vernieuwing 

Het creatief, authentiek en waar nodig out of the box en branche overschrijdend kunnen denken en handelen. 

Het stimuleren, voeden en alleen indien nuttig schrijven van notities, artikelen en essays waardoor het debat 

of gesprek op diverse, soms ook controversiële, terreinen kan worden gestart en strategische issues op de 

agenda kunnen komen. Het initiëren en met anderen neerzetten van een voor de sector baanbrekende 

vernieuwende visie op het product. Lanceren van diverse innovatie onderwerpen. 

 Verbinden van mensen en organisaties 

Het makelen van ideeën en concepten, als mede het daarop doen organiseren van mensen en organisaties met 

bijv. partnerdagen, netwerksessies en (in)formele debatten. Het initiëren en begeleiden van workshops, 

teamdagen, ideesessies; veelal als versnellers voor processen en het kort en krachtig gezamenlijk neerzetten 

van een nieuwe inhoud. Het smeden van intentieafspraken, samenwerkingsovereenkomsten en verbintenissen 

of contracten tussen partijen, organisaties en mensen. 

 Vormgeven van veranderingen 

Het leiden, sturen en regisseren van nieuwe processen en organisaties. Waar nodig daartoe het inrichten van 

nieuwe afdelingen en (re)organisaties. Het (her)inrichten van bedrijf/werkprocessen en het samenstellen c.q. 

vernieuwen en inspireren van (nieuwe) teams. Vormgeven en inrichten van het externe overleg met partners 

op management en bestuurlijk niveau met als doel te komen tot besluitvorming en afstemming.  
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WERKERVARING 

 

2014 – heden   Zelfstandig adviseur en interim manager, Akina, Utrecht  

Actief op het domein van wonen, werken, zorg en welzijn (in wijken en in de stad); samen met alle relevante 

eigenaren en deelnemers, vooral met burgers, zowel bewoners als ondernemers, en maatschappelijke instellingen en 

overheden. Veelal met het initiëren, maken en realiseren van vernieuwende en verbindende afspraken  tussen bijv. 

bewoners- en ondernemersorganisaties en welzijnsinstellingen, zorgorganisaties, woningcorporaties en/of gemeenten.  

Belangrijke voorbeelden:  

 Starten brancheorganisatie voor sociaal ondernemers in Amsterdam met 15 betrokken bedrijven inclusief het 

opstellen van de agenda “Ongedeelde stad; Iedereen die kan werkt” en het uitwerken ven een raamafspraak 

tussen gemeente en sociaal ondernemers.  

 Organiseren productbeheer bij woningcorporaties, met focus op wooncoaching/leefbaarheid. 

 Initiëren samenwerking op “leefbaarheid” voor woningcorporaties, huurders en gemeenten.  

 Uitwerken toekomstvisie en plan van aanpak voor buurthuis In de 3 Krone, binnenstad Utrecht.  

 

2007 – 2014  Manager Woonservice/leefbaarheid, Woningstichting Eigen Haard, Amsterdam 

Opbouwen van werkveld “leefbare wijken” en team uitgebouwd van 30 naar ca. 100 professionals en ruim 600 

wijkvrijwilligers en tientallen bewonersorganisaties/sociaal ondernemers in de kwetsbare buurten van Amsterdam. 

Producten op leefbaarheid ontwikkeld, nieuwe interventies op zorg en woonoverlast, vernieuwende aanpak in 

bewonersparticipatie, woongroepen, inzet maatschappelijk vastgoed en begeleid wonen. Starten van nieuwe 

samenwerkingsvormen met wijkpartners, vernieuwende werkvormen als de buurt(werk)kamers, alternatieve 

samenwerkingsafspraken op maatschappelijk vastgoed  en organiseren van klantenpanels en bewonersonderzoek.  

Verantwoordelijkheden:  

 Leidinggevende voor ca. 100 professionals verdeeld over 8 teams op gebiedsbeheer, leefbaarheid en 

wijkaanpak, wijkbeheer, bewonersparticipatie, individuele begeleiding op zorg en overlast, woonfraude, 

gebiedsgericht werken en lokaal relatiebeheer in de ca. 20 gemeenten en stadsdelen in de regio Amsterdam. 

 Budgetbeheer Woonservice ca. € 7 mln. per jaar.   

 Onderhouden extern relatienetwerk zoals met bewonersgroepen- en commissies, buurtondernemers, 

wethouders, ambtenaren gemeente, directies partnerorganisaties en contractpartners/ leveranciers. 

 Initiator Netwerk leefbare buurten namens de Amsterdamse woningcorporaties.  

 Doen opstellen integrale strategie en bedrijfsplan van de woningcorporatie; in het bijzonder op het werkveld 

woonservice/leefbaarheid.   
 

2006 – 2007    Zelfstandig adviseur en interim manager, Akina, Utrecht 

Ondersteunen organisaties in publieke sector en non-profit met strategische adviezen en bij het starten van 

innovaties, zoals starten van klantenpanel en opstellen toekomstvisie Stichting OV-fiets. Inrichten nieuwe afdeling 

Leefbaarheid bij woningstichting Eigen Haard te Amsterdam. Na enkele maanden omgezet naar een dienstverband.  

 

1997 – 2006    Strateeg, vernieuwer en manager, ProRail, Utrecht 

Startend als beleidsmedewerker (1997), strateeg (1998) en manager Business Development (1999-2001) en nadien 

als manager Strategie & Innovatie (2001-2006. Innovaties geïnitieerd en gerealiseerd in beter benutten van sporen, 

dynamische klantgerichte reisinformatie, in de treindienstregeling, het onderhoudsarm beheer van sporen en nieuwe 

concepten op stations. Ontwikkelen en in besluitvorming brengen van vernieuwende landelijke strategieën voor het 

gebruiken en beheren van het Nederlandse spoorsysteem.  

Verantwoordelijkheden: 

 Leidinggevende voor ca. 70 professionals verdeeld over o.a. 6 innovatieteams. 

 Budgetbeheer spoorinnovaties ca. € 10 tot 15 mln. per jaar.   

 Onderhouden extern relatienetwerk met partners in de (spoor)sector zoals klantengroepen, 

partnerorganisaties, contractpartners en leveranciers, directies en bestuurders van de (spoor)industrie, 

(top)ambtenaren Ministerie, directies en bestuurders van spoororganisaties (spoorvervoerders en 

spoorbeheerders), zowel nationaal als europees (vertegenwoordiger voor Nederland in de ERRAC). 

 Initiator van bestuurlijke samenwerking tussen NS en ProRail.  

 Doen opstellen van integrale spoor- en innovatiestrategieën en -plannen op nationaal niveau.  
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1991 – 1996    Manager uitvoeringsorganisatie, NS Railinfrabeheer, Breda/Rotterdam 

Als manager regionaal infrastructuurbeheer (1994-1996) verantwoordelijk voor de inzet van ca. 40 medewerkers, de 

aanbesteding van jaarlijks ca. € 50  mln. voor beheer en  onderhoud van het spoorwegnet in Zuidwest Nederland.  

En als projectmanager regio (1990-1994) verantwoordelijk voor nieuwbouw van sporen en stations met een 

jaarlijkse investering van € 30 tot € 50 mln. in de Randstad. 

 

1987 – 1990      Projectmedewerker, Oxfam/Novib, Den Haag  

Als projectmedewerker Azië (1989-1990) verantwoordelijk voor de intake en evaluatie van projecten met 

partnerorganisaties en als educatief medewerker (1987-1989) voor het vertalen van de problematiek uit de 

ontwikkelingslanden naar het publiek in Nederland. 

 

1981 – 1983   Projectleider, Technische Universiteit Delft  

Als werkstudent mede verantwoordelijk voor opzetten samenwerking met universiteiten in ontwikkelingslanden en 

het voorbereiden van studenten op een toekomstig werkveld aldaar.  
 

 

COMPETENTIES  

 

 Samenbindend leiderschap, coaching, interpersoonlijke sensitiviteit, stressbestendig 

Vierentwintig jaar (1991-2014) leidinggeven aan organisaties met professionals orde grootte 30 tot 100 

personen en het met hen werken voor opdrachtgevers en klanten. Aanvoelen wat wel en wat niet nodig is en 

wanneer iemand wel of niet mee wil of mee kan. Juist prettig kunnen werken onder grote druk en stretch.  

 Onderhandelingsvaardigheid, optreden, presenteren 

Achtendertig jaar ervaring (1978-2015) met het verbinden van mensen en organisaties tot gezamenlijke 

overeenkomsten, producten en activiteiten. Daarin effectief en waar nodig het voortouw nemen, kwesties 

transparant delen, indien nuttig en wenselijk een resultaat forceren en daar over verbindend communiceren.   

 Procesmanagement, verandermanagement, initiatief, oordeelvorming, beïnvloeden 

Eenentwintig jaar (1994-2015) werkzaam in en met het vormgeven en aansturen van complexe 

veranderingsprocessen, innovaties en/of reorganisaties. Ruime ervaring in het voorzitten, begeleiden en 

regisseren van workshops, teamdagen, bijeenkomsten en vergaderingen. 

 Strategische oriëntatie, toekomstvisie 

Achttien jaar ervaring (1997-2015) met het voeden, initiëren en organiseren van strategische discussies en 

besluitvorming over posities van bedrijven/instellingen/organisaties en toekomstplannen en visies zowel 

gericht op klanten en medewerkers als op directeuren en bestuurders in de sector. 

 Projectmanagement, klantgerichtheid, adviesvaardigheid, resultaatgerichtheid 

Eenendertig jaar ervaring (1981-1983/1987-2015) met projectmatig werken in vaak zeer complexe en 

grootschalige uitvoeringsprojecten, in beleidsprojecten en innovatietrajecten. Altijd gericht op resultaat voor 

klanten, opdrachtgevers en betrokken medewerkers.  

 Netwerkvaardigheid, relatiebeheer 

Achtendertig jaar ervaring (1978-2015) met het inrichten van samenwerking van organisaties en ‘spelers’ in 

de sector. Het opzoeken en leggen van eerste contacten, deze vasthouden en uitbouwen tot vaste relaties. 

Feeling voor het daarbij effectief onder de aandacht brengen van de inhoud, de boodschap.  

 

 

BESTUURLIJKE ERVARING 

 

2015 - heden Initiatief nemer StadsPodiumUtrecht.  

2014 - heden Bestuurslid bewonersvereniging Casa Jepie Makandra, Amsterdam/Holendrecht. 

2007 - 2010 Bestuurslid Tegenkracht, Stichting Kanker en Sport. 

2007 - 2010     Bestuurslid van de Vereniging Mijn-OV. 

2006 - 2009 Voorzitter Medezeggenschapsraad van de Maliebaanschool te Utrecht. 

2006 - 2008 Lid van de Wijkraad van de wijk Oost te Utrecht. 

2003 - 2006 Nederlands vertegenwoordiger – namens overheid, vervoerders en inframanager - in de European 

Rail Research Agenda Committee (ERRAC). 
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2004 - 2005 Adviesraad Postacademisch onderwijs Management Transport & Infrastructure. Nieuwe opleiding 

(in oprichting) op initiatief van TU Delft. 

1991 - 1994 Bestuursvoorzitter Stichting Particuliere Woningverbetering GoesCroes: opdrachtgever  

voor het groot onderhoud aan 42 woningen in Utrecht. 

1987 - 1990 Raadslid en commissielid Ondernemingsraad NOVIB.   

1981 - 1984 Groepsmentor/begeleider Afrikagroepen voor vrijwilligers bij ontwikkelingsorganisatie Stichting 

Internationale Werkkampen. 

1978 - 1983 Diverse bestuurservaringen als student TU Delft: bestuurslid diverse commissies en raden, lid van de 

Kommissie Buitenland Civiele Techniek (1979-1983), mede oprichter en bestuurslid van de 

Vereniging Technologie en Ontwikkelingssamenwerking(1980-1983), bestuurslid studentenvakbond 

VSSD (1982-1983), onderwijscommissaris studievereniging Practische Studie (1979/80), raadslid 

Universiteitsraad TU Delft (1981-1982). 

 

 

TAALVAARDIGHEID 

Nederlands (moedertaal), Engels (goed), Duits (redelijk), Spaans (matig), Frans en Fries (passief). 

 

 

OPLEIDING 

 

2013    Netwerktraining “Leiders die zich laten leiden in de wijkaanpak” bij Twijnstra & Gudde. 

2012  Training Leiderschap bij Moonen & Partners.  

2012    Cursus Klantgericht Werken en Corporate Change bij ACC. 

2010  Cursus Actuele thema’s in de woonruimteverdeling bij OTB. 

2010   Cursus Jaarrekening Woningcorporaties bij Kjenning.  

2010  Masterclass Toezicht Woningcorporaties. 

2009  Cursus Financieel Management woningcorporatie bij FBTA Landmeter.  

2009  Cursus Financieel Vastgoed en Vastgoedmanagement bij Het Nederlands Vastgoed Instituut.  

2009  Cursus Strategisch Voorraadbeleid bij OTB.  

2008 ` Matrix Programma Amsterdam 2008 bij Common Purpose Nederland.  

2007  Training “Resultaat Gericht Leidinggeven” bij Schouten Nelissen. 

2006 - 2007 Debattraining bij Groen Links. 

2006  Nyenrode Business Universiteit, collegereeks Performance management. 

2001 - 2002    Interdepartementale Management Leergang (IML: managementopleiding voor topambtenaren) bij de 

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSoB). 

2000 - 2001 Leergang “De Nieuwe Manager” (integrale managementopleiding hoger management) bij  

de Baak, Management Centrum VNO-NCW.  

1999  Cursus effectief presenteren. 

1996 - 1997 Enkele cursussen/lezingen op het terrein van kennismanagement en verandermanagement (Focus) en 

Creatief Denken (de Bono). 

1990 - 1993  Diverse managementtrainingen zoals Mansall (basis managementtechnieken), Training Persoonlijk 

Leidinggeven, Leergang Staftraining en Organisatie-adviezen. 

1985 - 1990 Erasmus Universiteit Rotterdam (drs); faculteit Economie. 

1978 - 1986 Technische Universiteit Delft (ir); faculteit Civiele Techniek. 

1972 - 1978 VWO Atheneum-B. 

 

 


