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CV Inge Orlemans   

curriculum vitae Inge Orlemans 
 

 

 

PERSONALIA 

 

Naam:   Inge Orlemans    

 

adres privé:  Dorpsstraat 10  

   7275 AC Gelselaar 

 

telefoon:  06 -17854750 

 

e-mail:   info@ingeorlemans.nl 

 

geboortedatum:  11 augustus 1964 

 

 

 

OPLEIDING 

 

2004   Opleiding tot bestuursfunctionaris bij ATANA, Amsterdam 

 

1991 – 1993  Opleiding ‘hoger overheidsmanagement’, NIVO te Leiden 

- management, personeel en financiën 

- projectmanagement 

 

1983 – 1989  Culturele Antropologie/Niet-Westerse Sociologie, Universiteit van Amsterdam 

 

1976 – 1983  Atheneum B, Cartesius Lyceum te Amsterdam  

 

 

 

WERKERVARING 

 

2018 – heden Oprichter en eigenaar Inge Orlemans en “Zo moeder, zo business”. Ik help 

vrouwelijke ondernemers die vastlopen in hun business om zich te bevrijden van de 

invloed en oordelen van hun moeder zodat ze moeiteloos en vol vertrouwen gaan 

ondernemen: https://www.ingeorlemans.nl/  

 

 

2014 – 2020  Yoga- en meditatiedocent (Anusara yoga), De Engel in Huizen 

 

 

2015 – 2019 Oprichter en eigenaar Dichtbijmediteren en Meditatie Monkeys. Een online 

onderneming en ledenomgeving om vrouwen te leren dichterbij zichzelf te komen en 

meer rust en ruimte voor zichzelf te maken.  

 

2002 – 2016  Interim- en projectmanager, trainer & coach op het gebied van sociaal 

maatschappelijke vraagstukken (zzp-er)    
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 Opdrachten voor onder andere:  

 

- Gemeente Amsterdam (2014 – 2017) 

Kwartiermaker Wijkzorg, Nieuw-West 

Opzetten en aansturen sociaal team 

Opzetten en aansturen netwerk wijkzorg 

 

- Crisismanager (ad interim) voormalig WIBO complex Koornhorst, 

Amsterdam ZO (2013-2014) 

 

- Arkin., cliëntenorganisatie GGZ (2012-2013) 

Training “Eigen Kracht” voor Ondersteuningsbureau en bestuur 

 

- UWV (2012-2013) 

Training  “samenwerken en werkprocessen”. 

 

- Gemeente Rheden (2012) 

Adviseur traject “toekomstbestendige WMO”  

organiseren en voorzitten van werkconferenties 

 

- Stadsdeel Amsterdam Noord, (2012) 

 Evaluatie pilot OKC, organiseren en voorzitten studiemiddagen.  

 

- Amerpoort, instelling voor verstandelijk gehandicapten (2012) 

 Adviseur overheveling functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO 

 

- Thuiszorg Groot Gelre, Lid Raad van Commissarissen (2009-2011)  

 

- Stichting OOG, (2009-2011) 

 Projecttmanager Learning by Doing, een grootstedelijk Amsterdams project dat 

 de samenwerking stimuleert tussen OKC en ZBO 

   

- Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, Amsterdam (2009-2010) 

 Projectleider kwaliteitsverbetering Dienstverlening Sociaal Domein. Het project 

 had tot doel alle loketfuncties in het stadsdeel om te bouwen naar één breed loket.  

· Aansturen team kwaliteitsverbetering.  

· Bijdrage aan grootstedelijke implementatie dienstverlening Sociaal Domein 

80 + 20 > 100 (Sociale Alliantie) 

 

- Stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam (2007-2009) 

Interim-manager afdelingen Welzijn & Zorg en Jeugd & Onderwijs, 17 fte 

Kernactiviteiten: 

· Reorganisatie sector Maatschappelijke Ontwikkeling  

· Personeel, financieel en resultaat verantwoordelijk voor afdeling Sociaal 

 

- Stadsdeel de Baarsjes, Amsterdam (2005-2007) 

Interim-manager Sociaal, directie beleidsrealisatie Sociaal Domein, 15  fte 

Kernactiviteiten: 

· Reorganisatie directie Strategie en Beleid 
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· Personeel, financieel en resultaat verantwoordelijk voor afdeling Sociaal 

 

- PrivaZorg, landelijke thuiszorginstelling te Amersfoort (2004-2007) 

Adviseur AWBZ/WMO en woon-zorg arrangementen 

Kernactiviteiten: 

· Verantwoordelijk voor WMO traject  

· Verantwoordelijk voor beleid op gebied van zorgarrangementen 

· Overleg met diverse gemeenten in het land 

· Overleg met zorgkantoor, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties ed. 

 

- Gemeenten Delft, projectleider WMO (2006). 

· Schrijven WMO Nota, 

· Regionaal overleg, overleg met zorgkantoor, CIZ en doelgroeporganisaties  

 

- Werkmaatschappij Oud Zuid (2005).  

Het begeleiden van een fusie tussen drie wijkopbouworganen in Amsterdam  

 

- Mercado Advies, te Utrecht (2004-2005) 

Ontwikkelen en implementeren van een ketenaanpak ten behoeve van de zorg 

voor psychogeriatrische ouderen (vroegsignalering) 

 

- Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Amsterdam (2005) 

Onderzoek naar de kostprijs en kwaliteit van thuismaaltijden in Amsterdam.  

 

- Apetito B.V., landelijke maaltijdleverancier te Den Haag (2004-2005). 

Onderzoek naar de haalbaarheid van het aanbieden van warme maaltijden tijdens  

de tussentijdse opvang op basisscholen . 

 

- Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Amsterdam:  

Interim-manager team ouderen (2002 en 2004). 

Kernactiviteiten: 

• Reorganisatie en fuseren team ouderen en team gehandicapten 

• Ontwikkelen van beleid ten aanzien van de modernisering AWBZ en de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning.  

• Bijdragen aan ontwikkelingen rond loketvorming en basispakket 

 

- Gemeente Amsterdam (2004):  

Schrijven van een Plan van Aanpak voor het organiseren van een vervoersaanbod 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 

- Stichting Ontwikkeling en Ondersteuning van Maatschappelijke 

Dienstverlening (2002 en 2003):  

Schrijven van een Plan van Aanpak psychogeriatrische ouderen 

 

- Stichting Cybersoek te Amsterdam (2002-2003):  

Schrijven plan van aanpak voor het digitaal aanbieden van Nederlandse taalles 

aan allochtone buurtbewoners 

 

- Verschillende opdrachten voor het voorzitten van vergaderingen (Gemeente 

Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Rotterdam en ministerie van VWS), het 
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begeleiden van workshops (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Noord-West 

Friesland) en het faciliteren en begeleiden van SWOT- analyses (Gemeente 

Amsterdam, Dordrecht, thuiszorgorganisaties en een architectenbureau in 

Amsterdam).  

 

- Het geven van presentaties over verschillende onderwerpen zoals de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, de rol en positie van cliëntondersteuners, de 

betekenis van virtuele hulpmiddelen bij het inburgeren van oud- en nieuwkomers.  

 

 

1999 – 2004  senior adviseur Cap Gemini Ernst en Young 

· adviseren van organisaties op het gebied van Werk en Inkomen (onder 

andere Zierkzee en Eindhoven) 

· bijdragen aan task-fore inburgering 

· begeleiden van samenwerkingsrelaties 

· evalueren van (rijks)beleid op gebied van werkgelegenheid 

· opzetten van landelijke organiser Sociale Werkvoorziening (KREW) 

 

1995 – 1999  Directeur Werkmaatschappij Oost Amsterdam: een detacheringbureau voor 

langdurig werklozen.  

   In totaal 11 personeelsleden en een gemiddelde case-load van 120 werknemers in het 

kader van de MelkertII-regeling.  

· opzetten, ontwikkelen en managen van organisatie 

· financieel, personeel en resultaat eind verantwoordelijk 

 

 

1993 – 1995  Projectmanager, Stichting CNV Brugprojecten: een toeleidingsbureau voor 

langdurig werklozen 

· implementeren van beheerssysteem 

· opzetten van financiële administratie 

· opzetten van toeleidingsprojecten voor doelgroep 

 

1991 - 1993  Projectleider Sociale Vernieuwing, gemeente Amsterdam 

· breed geformuleerde opdracht omzetten in concreet beleid 

· in gang zetten van veranderingsprocessen 

· initiëren, stimuleren en coördineren van projecten 

 

 

1989 – 1991  Beleidsmedewerker Minderhedenbeleid, gemeente Rotterdam 

· positioneren minderhedenbeleid binnen deelgemeente 

· ondersteunen en enthousiasmeren van belangengroeperingen  

· beleidsontwikkeling rondom minderhedenbeleid 

 

 

CURSUSSEN/TRAININGEN 

 

2003   Prince2, foundation (projectmanagement) 

 

2000 Faciliteren van bijeenkomsten 

Adviesvaardigheden 
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1998 training netwerkontwikkeling 

 

1994 training onderhandelen 

 

1993 training adviserend verkopen 

 

1992 cursus projectmanagement 

training omgaan met moeilijke mensen 

 

VRIJWILLIGERSWERK 

 

Als vrijwilliger heb ik verschillende trainingsprojecten in derde Wereld landen gedaan.  

 

2008   Ethiopië, Buganjeera 

   Opzetten milieuproject voor leerlingen op het basisonderwijs.  

 

2005 - 2007  Gambia, Latriya:  

· coachen van onderwijzers van een basisschool 

· trainen van personeel ziekenhuis, teambuilding  

 

2007   Oeganda, Gayaza:  

· coachen van volwassenen die als kind gesponsord zijn met als doel te 

onderzoeken hoe zij hun ervaring en deskundigheid in kunnen zetten voor de 

huidige generatie gesponsorde kinderen en hun omgeving.  

· empowerment training van vrouwen met microkrediet.  

 

1992   Madagascar, Antananarivo  

· ondersteunen project voor opvang van straatkinderen   

 

1990   Indonesië, Java/Bromo: 

· Opbouwen sociaal netwerk.  

 

1988-1989 Saba, Nederlandse Antillen: 

· onderzoek naar roddelen en de constructie van vrouwelijkheid.  

Afstudeerscriptie UvA.  
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