Tamara Sluijk
+31 6 46 64 72 78
tamarasluijk@vandepraktijk.nl

Tamara Sluijk (1975) heeft na haar opleiding Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit een aantal
jaar als adviseur en manager gewerkt bij communicatie- en PR-bureaus. Sinds eind 2002 werkt zij als
projectmanager en adviseur in de gezondheidszorg, waar zij uiteenlopende trajecten heeft uitgevoerd. Van
de ontwikkeling en implementatie van nascholing, tot optimalisatie van processen bij zorgkantoren, van
fusiebegeleiding tot onderzoek naar disfunctioneren. Sinds 2005 is Tamara werkzaam voor De Praktijk en is
zij betrokken bij met name strategische advisering, herstructurerings- en samenwerkingstrajecten.

Waarom De Praktijk
'Er zijn zoveel goede visies en ideeën bij professionals in de zorg. Maar vaak ontbreekt het aan
ervaring of simpelweg tijd om van al die losse ideeën of verschillende visies tot nieuw beleid te
komen, laat staan tot stappen voor de uitvoering daarvan. De Praktijk levert de capaciteit en
ervaring om dat wel te doen. Ik kan visie vertalen naar beleid en actie, en dat doe ik graag samen
met bevlogen inhoudelijke professionals. Mijn rol? Vooral luisteren, heel goed luisteren naar wat er
(niet) wordt gezegd. Doorvragen. Input verzamelen. En alles wat ik hoor en zie - gecombineerd met
onze ervaring en expertise - verwerken in een zo concreet mogelijk plan waar de organisatie mee
vooruit kan.. Ik heb veel ervaring als projectmanager,, ben analytisch en organisatorisch sterk, ben
een goede schrijver en beweeg me gemakkelijk op verschillende niveaus. Ik zorg ervoor dat het niet
alleen bij plannen blijft. Bewaak de voortgang, signaleer de knelpunten. Ik ben er trots op te zien
hoe we met alle kennis en ervaring binnen De Praktijk elkaar aanvullen, en daarmee een bijzondere
meerwaarde kunnen geven aan onze klanten'.
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Samenvatting CV
2005-heden
2017
2002-2012
2009
2002
1999-2001
1999
1993

Projectmanage en adviseur De Praktijk
Vakgroepmanager chirurgie/orthopedie, Rijnstate (aug-dec)
Projectmanager Zorgplan, Medworq
Projectmanager Emolife
Communicatie- en PR adviseur, Winkelman & van Hessen
Communicatie- en PR adviseur, Warner Demare
Bedrijfscommunicatie, Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit)
Atheneum, Canisius College Mater Dei Nijmegen

EXPERTISEGEBIEDEN
•
•
•
•

Bedrijfscommunicatie
Organisatie
Samenwerking
Strategie

RECENTE PROJECTEN
•
•
•

Begeleiding vakgroepen en professionals bij onderlinge samenwerking en communicatie
Begeleiding fusietraject ziekenhuizen
Opstellen toekomst-/beleidsplan medische vakgroep

PRAKTIJKERVARING
Projecten bij De Praktijk. o.a.:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiding vakgroepen en professionals (o.a. psychiatrie, IC) bij onderlinge samenwerking en
communicatie (2018, 2019)
Inventarisatie en uitwerking scenario’s voor samenwerking tussen vakgroepen van twee regionale
ziekenhuizen (2016-2017)
Lid projectteam onderzoek bestuurlijke en organisatorische positionering Regionale Ambulance
Voorziening (2016)
Fusiebegeleiding maatschappen
Begeleiding maatschap interne geneeskunde bij het maken van keuzes voor de toekomst en het
opstellen van een meerjarenbeleidsplan (2014)
Programmamanagement Deltaplan Genderzorg: Doorontwikkelen van lokaal en regionaal netwerk van
zorgverleners voor complex en multidisciplinair zorgtraject waarin VUmc landelijke functie vervult (juli
2012-zomer 2014)
Oriëntatie twee STZ ziekenhuizen: meerwaarde van samenwerking/fusie in kaart gebracht (2012)
Onderzoek naar disfunctionerende specialist binnen een vakgroep (2010)
Advisering conflicthantering maatschap (2010)
Projectmanager benchmark ziekenhuiskwaliteit bij een Nederlandse Zorgverzekeraar (2009 en 2010)
Programmamanagement Antropogenetica UMC St. Radboud, Nijmegen (2008-2009)
Begeleiding strategische keuzes en organisatieontwikkeling BovenIJ Ziekenhuis (2008)
Ondersteuning lateralisatieplannen fusietraject Mesos Medisch Centrum en Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein (2008)
Onderzoek en begeleiding van directie en medische staf bij de aanpak van disfunctionerende specialisten
(2006)
Begeleiden visieontwikkeling en redactie visiedocument Nederlandse Vereniging voor Medische
Oncologie (2006)
Begeleiden visieontwikkeling en redactie visiedocument St. Jans Gasthuis Weert, (2005-2006)
Ondersteuning bij advisering van de Nederlandse Diabetesfederatie over de opzet van een landelijk
kennis-, kwaliteits- en expertisecentrum op het gebied van diabetes (2005-2006)

•
•

Begeleiden van planvorming voor de opzet van een eerstelijns verloskundig centrum met transmurale
verbanden in Amsterdam- West (2005-2006)
Zorgverzekeraars Nederland/VWS: herstructurering ziekenhuiszorg in Amsterdam West (VUmc,
Slotervaart Ziekenhuis, Lucas Andreas Ziekenhuis). Uitvoering deelproject Vrouw-kindzorg. (2005-2006)

Praktijkervaring (voor/buiten De Praktijk)
•

Vakgroepmanager chirurgie/orthopedie, Rijnstate (2017)
Ondersteunen van de vakgroep bij bedrijfsmatige aspecten, link naar ziekenhuisorganisatie, stroomlijnen
van de informatievoorziening, besluitvorming en onderlinge samenwerking binnen de vakgroep,
beleidsondersteuning

•

Projectmanager Zorgplan, Medworq (2002-2011)
o Begeleiding van doelmatigheidsprojecten bij zorgverzekeraars (Achmea, VGZ, CZ, OZ) en
zorginstellingen
o Ontwikkeling en implementatie van e-learning voor diverse doelgroepen in de zorgsector (20022008)
o Inzet als Projectmanager De Praktijk (2005-2011)

•

Projectmanager, Emolife (2009)
Marketing en fondsenwerving voor non-profitorganisaties
o Implementatie fondsenwervingsconcepten; vormgeven, coördineren en deels uitvoeren van
deelplannen communicatie, sponsoring en direct marketing

•

Communicatie- en PR-adviseur, Winkelman & van Hessen (2002)
Unit Kennissamenleving. Projecten op het vlak van telecommunicatie en breedband
o projectleiding en projectmanagement; ontwikkelen en uitvoeren communicatiebeleid (diverse
disciplines), ontwikkelen en produceren diverse communicatiemiddelen, ontwikkelen en
organiseren events, ontwikkelen en uitvoeren persbeleid en perscontacten, (markt)research

•

Communicatie- en PR-adviseur, Warner-Demare (1999-2001)
Projecten op het vlak van maatschappelijk ondernemen, creatieve campagnes, sociale sponsoring en
publiciteit. Focus op projecten met een sociaal maatschappelijk dan wel zorgkarakter.
o Projectcoördinatie, (markt)research, perscommunicatie, coördinatie events, ontwikkelen en
uitvoeren pr- en sponsoringbeleid.

OPLEIDINGEN
1999-2002
1994-1999

1993-1994
1987-1993

Diverse korte cursussen op het gebied van communicatiemanagement,
advies-, presentatie- en schrijfvaardigheden en projectbegeleiding
Doctoraalopleiding Bedrijfscommunicatie, afstudeerrichting Communicatie
in organisaties, Radboud Universiteit
Keuzevakken op het gebied van bedrijfskunde, personeels- en organisatiemanagement en
arbeids- en organisatiepsychologie
HBO-Verpleegkunde, HAN Nijmegen
Atheneum, Canisius College Mater Dei, Nijmegen

