Curriculum Vitae

KEES KLEINGELD

Samenvatting
Het uitgangspunt van Kees Kleingeld bij het leidinggeven en adviseren is dat organisaties de
mensen dienen en geen doel op zich zijn. Hij is iemand die graag verbindingen legt, zowel
binnen organisaties als tussen de organisaties en zijn omgeving. Kees Kleingeld kiest voor
werk waarin hij maatschappelijke doelen kan dienen. Werk dat mensen en de samenleving
sterker maakt. In zijn loopbaan in de jeugdzorg en bij MEE heeft hij dat principe in
loondienst handen en voeten mogen geven. Ook nu, als zelfstandig ondernemer en
toezichthouder in het sociaal domein, wil hij kwetsbare mensen sterker maken.
De loopbaan van Kees Kleingeld kenmerkt zich door het ontwikkelen van mensen en
organisaties, hij is sterk in het leiden van veranderingen en kan mensen inspireren en
overtuigen. Hij geeft ruimte aan zijn collega’s zonder daarbij het behalen van resultaten en
de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. Kees Kleingeld is ondernemend en
ordenend. Een lange adem en dieselen ligt hem meer dan een korte felle sprint. Hij is
transparant over wat hij wil en wat zijn belangen zijn, door zijn communicatieve
vaardigheden weet hij wat de partners in zijn netwerk willen en wat hun belangen zijn.
Kees Kleingeld zijn persoonlijkheid laat zich kenmerken door openheid, de wil om
verbindingen te leggen, optimisme en durf.

Opleidingen
Gediplomeerd in 2008
Gediplomeerd in 1988
In-company 1984
Gediplomeerd in 1979

Master of Executive Change Management, SIOO Utrecht
VO Organisatie, Beleid en Management, Zwolle
Interaktieacademie, Antwerpen, Contextuele therapie
Sociale Academie Maatschappelijk Werk, Ede

Werkervaring
2009-heden

Mede-eigenaar Zebra Detachering B.V.
Arbeidstoeleiding (ex)gedetineerden, uitbouw van bedrijfsformule
en plaatsing van (ex)gedetineerden bij werkgevers, contact met
gemeenten

-

2008-heden

Adviseur en interim-manager C. Kleingeld Advies
-

2003-2008

-

Organisatie van 180 medewerkers, omzet van ong. 8 miljoen
euro
Herpositionering
organisatie
van
AWBZ
naar
andere
financieringsstromen (WMO)
Verandering van besturingsconcept (minder management; meer
verantwoordelijkheid bij uitvoering)
Strategische veranderingen geïnitieerd en geleid (van binnennaar buiten gericht, van budget- naar klantgericht en van cliëntnaar netwerkorganisatie.

Interim-bestuurder MEE Plus Groep
-

1995-2003

Ondersteuning en uitvoering veranderingstraject zorgorganisaties
Coaching RvB en ondersteuning transitieproces van o.a.
gedragswetenschappers in (jeugd)zorg
Interim-manager Bureau Jeugdzorg Zeeland (mei 2009-juli 2010)
Procesmanager decentralisatie Jeugdzorg Groeimee i.o.v. MEE
NWH (regio Alkmaar)
Re-integratie/jobcoaching hoogopgeleide 45+-ers (tot 2013)
Programma’s leeftijdsbewust personeelsbeleid, o.a. voor medisch
specialisten
Coaching van maatschap van specialisten, ontwikkeling pilot
‘feedback maatschappen’ in ziekenhuis
Organisatie van congres over problematiek oudere specialisten in
maatschappen

Directeur/bestuurder MEE Rotterdam Rijnmond
-

2007-2008

Ontwikkeling van landelijk Werkgeversservicepunt Justitie,
introductie van deze formule bij verantwoordelijke bestuurders en
directies binnen Justitie en gevangeniswezen
Ontwikkeling en leiden van projecten Justitiële Jeugdinrichtingen

Organisatie bestaande uit vier werkstichtingen, totaal 350
medewerkers, omzet van 25 miljoen euro
Voorbereiden van organisatie voor samenwerking c.q. fusie met
MEE Rotterdam Rijnmond
Voorbereiding/start uitvoering reorganisatie van één van de
werkstichtingen
Start herstructurering directiemodel van werkstichtingen

Directeur Vedivo
-

Opzet en ontwikkeling landelijk bureau van koepel in de
jeugdbescherming
Eindverantwoordelijk voor uitvoering kwaliteitsprogramma bij 25
organisaties in de gezinsvoogdij- en jeugdreclasseringsector
Verantwoordelijk voor lobby sector op landelijk niveau
Coördinatie en uitvoering landelijke woordvoering

1992-1995

Staffunctionaris decentrale ondersteuning VOG
Verantwoordelijk
voor
ontwikkeling
werkgeversplatforms
jeugdzorg
Coördinatie en uitvoering onderhandelingen en overleg tussen
werkgevers in jeugdzorg, overheden en vakbonden
Uitvoering van projecten met partnerorganisaties

1989-1992

Projectcoördinator crisisopvang/beleidsmedewerker

1988-1992

Docent/praktijkonderzoeker VO Hogeschool Windesheim

1980-1989

Maatschappelijk werker Pro Juventute Dordrecht

1977-1979

Groepsmedewerker Kinderzorg Zeeland

Bestuurlijke/toezichthoudende functies
In het verleden diverse functies in identiteitsgebonden jongerenwerk (voorzitter), kerk
(voorzitter kerkenraad). Werkgerelateerde functies, waaronder lid NL-bestuur FICE,
internationale organisatie in jeugdzorg, lid RvT particuliere justitiële jeugdinrichting,
penningmeester Branche Organisatie Sociale Sector Rotterdam; voorzitter Stichting
Vroeghulp Rotterdam en voorzitter Regionaal Netwerk Autisme Zuid-Holland Zuid/Rotterdam
Rijnmond.
Huidige functies:
-

Lid Raad van Toezicht De Hoop GGZ
voorzitter RvT Stichting de Buitenhof Gouda
voorzitter RvT Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond
secretaris landelijk fonds Sociaal Pedagogische Zorg
penningmeester Stichting Vraagwijzer Nederland
voorzitter ckv Oranje Wit

