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Twitter

Unck
Suzanne
bac, drs.
08-08-1972, Oosterbeek
Saturnushof 15
3712 XR Huis ter Heide
(06) 5285 8733
contact@suzanneunck.nl
www.linkedin.com/in/suzanneunck
www.twitter.com/suzanneunck

Persoonlijk profiel
Suzanne is een ambitieuze denkende doener die vanuit programmatisch werken in staat is uitvoering te
geven aan complexe uitdagingen. Ze werkt koersvast, pragmatisch en samen met anderen aan de doelen
die ze stelt binnen de kaders waarbinnen ze deze dient te bereiken en met diverse stakeholders met
verschillende belangen. Vanuit een duidelijke verantwoordelijkheid om keuzes te onderbouwen en resultaten
te delen, is ze transparant en van alle markten thuis. Haar hart ligt bij de publieke sector, met name gericht
op onderwijs en leren. In haar aanpak zet ze mensen in op hun kwaliteiten en faciliteert ze professionals in
het waarmaken van hun potentieel. Congruentie tussen zeggen en doen, is vanzelfsprekend net als
integriteit en betrouwbaarheid. Onderbouwing, zowel inhoudelijk als financieel, is voor haar vanzelfsprekend.
Ze is innovatief, slim, actief en energiek en straalt senioriteit uit en combineert dit met 20 jaar werkervaring,
zowel als zelfstandige als in loondienst. In haar volgende carrièrestap werkt ze graag aan complexe
organisatievraagstukken in een senior (leidinggevende) rol. Ze past in organisaties die graag een stap willen
zetten naar netwerkgericht doen en denken en die worstelen met complexe vraagstukken. Kernwoorden:
kennisdeling, ketengericht, eigenaarschap, gelijkwaardigheid, technologie, duurzaam, communicatie.

Opleidingen & cursussen
november 2016

Ontwikkel-assessment bij LTP op eigen verzoek, op basis van leidinggevend
profiel (indien gewenst in te zien).

2004 – heden

Diverse trainingen en (internationale) congressen op het gebied van
persoonlijke/professionele ontwikkeling, verandermanagement, innovatie en
bedrijfskunde. Recentelijk (maart 2018) SXSWedu en SXSW in Austin, Texas.

2002 – 2004
1994-1997

Academie voor Counselling en Coaching
diploma: academisch coach
Communicatiewetenschappen (WO) KUB Tilburg diploma: doctoraal/master
Specialisatie: Taal- en Cultuurstudies-diversiteitsmanagement
Pabo Tilburg
diploma: bachelor
HAVO, RSG Koning Willem II, Tilburg

1989-1993
1984-1989

Werkervaring
sep 2003 – heden senior adviseur, coach, programmamanager, projectleider (zzp), Huis ter Heide
‘Opdrachten waar anderen hun vingers niet aan willen branden’ op het gebied van (onderwijs)innovatie,
verandermanagement, professionele ontwikkeling en professionalisering, leiden van complexe projecten met
veel stakeholders, coachen van hoger opgeleiden. Huidige opdracht bij de PO-Raad: leiden en afronden
Slimmer leren met ICT, senior adviseur m.b.t. rol PO-Raad inzake Sivon (www.sivon.nl), senior adviseur
voor domein ‘onderzoek opleiden, innovatie’. Zie http://www.suzanneunck.nl/
sep 2015 – nov/dec 2017 Programmamanager / senior adviseur Onderwijs en ICT, PO-Raad
Leiden van het programma ‘Slimmer leren met ICT’ als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT
(samen met VO-raad, ministerie van EZ en ministerie van OCW). Lid programmagroep, budgetverantwoordelijk,
leiding geven aan 25 adviseurs (incl. 20 van Kennisnet), strategie-ontwikkeling, lid Raad van Advies iXperium
bij de HAN.

aug 2013 – jan 2016 Senior Projectleider HU Honours – Programma Onderwijsinnovatie, HU
Ontwikkelen en implementeren excellentiebeleid binnen de hele Hogeschool Utrecht (Siriusprogramma),
behalen van de projectdoelstellingen en prestatieafspraken met OCW (inhoud en financiën), aansturen 6
facultaire projectleiders, opzetten en uitvoeren docentprofessionalisering, coördineren strategische
communicatie en verantwoordelijk voor online communicatiekanalen, leiden van de audits, onderhouden en
benutten (inter)nationaal netwerk.
jan 2014 – jan 2016 Beleidsadviseur Programma Onderwijsinnovatie, Hogeschool Utrecht
Ontwikkelen en beschrijven hogeschoolbrede onderwijsvisie, ontwikkelen visie op binding en begeleiding van
studenten.
aug 2012 – aug 2013 Docent Faculteit Communicatie en Journalistiek, Hogeschool Utrecht Opleiding
Communicatiemanagement: verzorgen van trainingsvakken zoals onderhandelen, presenteren, vergaderen,
beroepsvaardigheden. Ook begeleiden van afstudeerders, onderwijsontwikkeling e-learning deeltijd.
mrt 2002 – feb 2003 Adviseur Communicatie, Lucas Onderwijs, Den Haag
Schrijven van communicatieplan, verrichten van activiteiten voor scholen: trainingen, workshops, organiseren
bijeenkomsten, advisering.
sep 2001 – sep 2002 Groepsleerkracht basisonderwijs, Openbaar Onderwijs Den Haag
Lesgeven aan kinderen in groep 7 in een achterstandswijk.
juli 2000 - juli 2001 Senior adviseur / Projectleider, Vrijbaan/Radar Den Haag/Amsterdam
Als kwartiermaker ontwikkelen en implementeren van projecten bijvoorbeeld t.b.v. de doelgroep allochtone
oudkomers bij gemeenten (Utrecht, Alkmaar). Begeleiden bij verandertrajecten, leiden van projectgroepen,
coachen leidinggevende.
jan 1999 - juli 2000 Manager Team Overheid (10 pers.), TRE-contractgroep Den Haag
Beleidsontwikkeling, aanspreekpunt voor en coaching van directe collega’s, lid van het managementteam.
juli 1998 - juli 2000 Opleidingsadviseur / projectmanager, TRE-contractgroep Den Haag
Acquireren, ontwikkelen en (doen) uitvoeren van opleidingstrajecten gericht op werkgelegenheid creëren.
jun 1997 - juli 1998 Projectmanager, Education Supportcenter, Rijswijk
Ontwikkelen en uitvoeren van (werkgelegenheids)projecten, voornamelijk gericht op het trainen en begeleiden
van groepen langdurig werklozen.
mei 1997 - okt 1997 Onderzoeksmedewerker, KUB Tilburg
Ontwikkelen van een methode Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor neveninstromers in het basisonderwijs.

Nevenactiviteiten
aug 2016 – jan 2018
okt 2015 - jan 2016
okt 2007 - jan 2010
2001 - 2002
1998 - 1999

lid MR cbs Oud Zandbergen
Vrijwilliger (mentor) bij Giving Back (www.givingback.nl)
Voorzitter oudercommissie kinderdagverblijf Robbedoes
Vrijwilliger bij Vitalis Den Haag, begeleiding van een kind in een moeilijke
thuissituatie
Bestuurslid Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk, Tilburg

1996 - 1998

Freelance trainer Didactiek en (Bedrijfs)communicatie TRE-contractgroep

1994 - 1997

Student-assistent Interculturele Communicatie, Katholieke Universiteit Brabant
(KUB) Tilburg en bedenken, ontwikkelen en uitvoeren arbeidsmarkt-oriëntatiedag
voor Letterenstudenten, Student-voorlichter, raadslid Faculteitsraad,
Lid sollicitatiecommissie voor universitaire docenten. Vicevoorzitter
Opleidingscommissie, Lid Evaluatiecommissie

