CV – April 2018

Naam:

John Sas

Inzetbaar als:

Begeleidingskundige: begeleiding van leer- en
ontwikkeltrajecten van individuen, teams en
organisaties. Daarbij inzetbaar als adviseur/consultant
(certified SemcoStyle consultant), supervisor en coach
(LVSC-geregistreerd), intervisor, trainer, docent,
onderzoeker, begeleider van organisatieopstellingen,
spreker en dagvoorzitter/gespreksleider

Korte omschrijving van
kennis:

Hoogste Opleiding:

Na de opleiding tot Algemeen- en Psychiatrisch verpleegkundige,
de kaderopleiding tot leidinggevende en de VO-opleiding
Beroepsinnovatie en Methodiekontwikkeling (richting Intramuraal
groepswerk) ben ik een aantal jaren als stafverpleegkundige
werkzaam geweest in een algemeen ziekenhuis. Daarbij was ik
projectleider en docent van de invoering van een patiëntgericht
verpleegmodel. Hierna ben ik overgestapt naar de lokale
overheid en ben daar, bij verschillende gemeenten, werkzaam
geweest als (senior)beleidsmedewerker, projectleider van diverse
(grote) projecten en leidinggevende op het terrein van zorg,
welzijn en sport. Mijn kennis over en ervaring met de uitvoering
van projecten, beleidsveranderingen en beleidsvernieuwingen is
gericht op cliënten en medewerkers en organisaties uit de
algemene en (ambulante en/of geestelijke) gezondheidszorg, de
terreinen wonen, welzijn en zorg de lokale en landelijke overheid.
Mijn inzet voor projecten als projectleider en beleidsfuncties en
advisering op andere terreinen werden gekenmerkt door een
combinatie van een procesmatige aanpak en praktische
doortastendheid. Hierbij maakte ik de combinatie tussen strategie
en inhoud. Daarbij deed ik veel ervaring op bij het ondersteunen
van gemeenten voor beleidsontwikkeling op het gebied van de
Wmo. Nu, anno 2018, kan ik naast leidinggevende en
beleidsfuncties worden ingezet voor een groot aantal
begeleidingskundige werkvormen, het ontwikkelen en geven van
trainingen en deskundigheidsbevordering. De laatste jaren deed
ik specifieke ervaring op binnen het sociale domein als
kwartiermaker voor sociale (ondersteunings)teams. Ik ben zowel
als supervisor als coach geregistreerd bij de LVSC (Landelijke
Vereniging voor Supervisie en Coaching) en volgde ik een
afgeronde opleiding tot mediator bij een NMI (Nederlands
Mediation Instituut) erkend opleidingsinstituut. Sinds 2008 volgde
ik vele opleidingen en trainingen op het gebied van systemisch
werk (voor familie- en organisatieopstellingen) De laatste
opleiding op dit gebied rondde ik af in april 2016. In januari 2011
rondde ik de Masteropleiding voor Human & Organizational
Behaviour af die ik volgde aan de Transfergroep in Rotterdam.
Sinds 6 april ben ik certified SemcoStyle consultant middels een
masterprogramma bij het Semco Style Institute in Amsterdam,
gericht op team- en organisatieontwikkeling.

Voortgezet HBO – onderwijs met Masterstudie
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Beschikbaarheid per week:

tot 32 uur

Tarief:

€ 80,-- tot € 120,-- per uur, afhankelijk van onder andere
soort, duur en locatie van de opdracht

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geboren:
Nationaliteit:
Burgelijke staat:
Woonplaats:

Rotterdam – Hoogvliet, 25 september 1958
Nederlands
Weduwnaar
Spijkenisse

WERKERVARING
Vanaf 01/01/’08 tot heden: eigenaar van Sasinerga te Spijkenisse
Begeleidingskundige en Adviseur
• Meer dan tachtig formele individuele supervisie- en coachingtrajecten
• Intervisor bij verschillende teams (managementteams sociale wijkteams) met inmiddels meer dan
50 bijeenkomsten.
• Extern kwartiermaker sociale ondersteuningsteams gemeente Katwijk. In opdracht van St.
Vraagwijzer Nederland.
• Handelingsonderzoek bij ‘De Passie’, Evangelische School voor voortgezet onderwijs.
• Trainingstraject ‘Gekantelde Gespreksvoering’ met Wmo en SWZ-consulenten voor de gemeente
Haarlem met aansluitend een begeleid intervisietraject van zes bijeenkomsten voor zeven teams.
• Trainingen ‘Methodisch handelen voor sociale wijkteams’ voor een aantal instellingen en
gemeenten. In opdracht van Stichting Vraagwijzer Nederland.
• Training met betrekking tot het nieuwe werken voor leidinggevenden bij de gemeente
Zoetermeer. Samen met bureau KIES.
• Begeleiding bijeenkomsten St. Welzijn Sliedrecht. In opdracht van Stichting Vraagwijzer
Nederland.
• Projectleider / Kwartiermaker sociale teams in de gemeente Gouda. In opdracht van Stichting
Vraagwijzer Nederland
• Docent en supervisor aan de HBO-opleiding ‘Excellent coachen’ van CC Excellence
(NOBCO – geaccrediteerde opleiding tot coach)
• Begeleidingstraject van een managementteam van de Argos Zorggroep in Vlaardingen
• Gespreksleider bij vier Diner Pensants met leden van het college van Bestuurders & Wethouders
van de gemeente Vlaardingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de gemeente
Vlaardingen in het kader van het actieplan economie
• Co-Trainer leergang Verbindend Veranderen voor leidinggevenden van de gemeente
Vlaardingen. Samen met ZENO - adviesbureau voor organisatieontwikkeling
• Co-Trainer leergang Verbindend Veranderen voor docenten van de politieacademie in Den
Haag. Samen met ZENO - adviesbureau voor organisatieontwikkeling
• Meer dan twintig trainingen vraagverheldering en gespreksvoering in het kader van “De
Kanteling’ bij gemeenten en welzijnsinstellingen. In opdracht van St. Vraagwijzer Nederland
• Dilemmagesprekken voor leidinggevenden. Gemeente Vlaardingen. Samen met ZENO adviesbureau voor organisatieontwikkeling
• Begeleiding van bestuur en werkers Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk in de totstandkoming
van een nieuwe visienota
• Leertraject ‘Leidinggeven aan aandacht en zelfzorg’ twee teams leidinggevenden van de Argos
Zorggroep
• Korte leergang ‘Aandacht en Zelfzorg’ met een team leidinggevenden van de Argos Zorggroep
• Kort leertraject Teamontwikkeling Youth for Christ Nederland, team Ede
• Begeleidingstraject verbetering samenwerking tussen GGD Zuid-Holland Zuid en de gemeente
Dordrecht op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning
• Handelingsonderzoek bij de Argos Zorggroep ‘Aandacht in de Zorg: Op zoek naar een Balans in
Geven en Nemen’.
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Interim-senioraccounthouder Wonen, Welzijn en Zorg (inclusief leefbaarheid) bij gemeente
Vlaardingen
Projectleider “Taskforce Silver Economy” voor de gemeente Vlaardingen in het kader van het
Europese Interreg project “Cities in Balance”
Trajectbegeleider doorontwikkeling van het Wmo-loket van de gemeente Schiedam. Samen met
St. Vraagwijzer Nederland
Interim-Coördinator WijkInformatieCentrum Vlaardinger Ambacht (in samenwerking met
gebiedsmanagement en welzijn) met als onderdeel het opzetten van een sociaal wijkteam
Interim-Seniorbeleidsmedewerker Gemeente Vlaardingen: senior-accounthouder Wmo op de
gebieden van individuele verstrekkingen (ROGplus) en verslavingszorg (Bouman GGZ).
Daarnaast betrokken bij het project beleidsgestuurde contractfinanciering, doorontwikkeling van
het loket welzijn en zorg en wijkinformatiecentra
Interim-Seniorbeleidsmedewerker Gemeente Goes: schrijver nota “Integratie in Goes” en nota
“Wijk- en Dorpsaccommodaties in Goes”. Daarnaast twee interne nota’s: “Integrale
Welzijnsvoorzieningen” en “Omvorming Goese Sportraad”
Meer dan twintig workshops voor familie- en organisatieopstellingen. Onder andere samen met
Rommy Snoek (Ardea-consult), Anton de Leeuw (Rots en Branding) en Christine van Dijk
(Sasinerga)
Meer dan honderd psychometrische onderzoeken met behulp van de TriMetrix (MDI) en de DISC
(Persolog)
Begeleidingstraject Managementteam Imtech Infra Benelux
Begeleidingstraject directie Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht
Begeleidingstraject met een team van de GGD Zuid-Holland Zuid
Ontwikkelingsdag met het team van de Zwerfgroep
Begeleidingstraject met een team van Stichting MEE Zuid-Holland Noord
Begeleidingstraject directie Acquest
Begeleidingstraject managementteam Stromen Opmaat Groep
Begeleidingsopdracht medewerkers PKN Dienstencentrum
Workshop mantelzorgondersteuning gemeente Vianen
Diverse begeleidingsopdrachten voor Youth for Christ Nederland

01/09/’01 tot 01/01/’08: Gemeente Barendrecht
Leidinggevende, Projectleider, (Senior)Beleidsmedewerker
• Advisering op gebied van Cultuur, Jeugd- en Jongerenwerk, Sociaal-Cultureel Werk, Ouderen,
Volksgezondheid (inclusief huisartsenzorg en de keten Wonen, Welzijn en Zorg), Multifunctionele
accommodaties, Stedenbouwkundige ontwikkeling (specifiek Vinexlocatie Carnisselande)
• Schrijven van twee beleidsnota’s realisering gemeentelijke welzijnsaccommodaties in
Vinexlocatie Carnisselande en participatie in gerelateerde gemeentebrede projectgroep en
werkgroepen
• Leidinggevende van productgroep Welzijn
• Projectleider van ESF-3 project Dagindeling: gericht op ondersteuning Mantelzorgers
• Projectleider van MOS-project: project gericht op sociale cohesie, mantelzorg en vrijwilligerswerk
01/11/’92 tot 01/09’01: Gemeente Hellevoetsluis
Leidinggevende, Projectleider, (Senior)Beleidsmedewerker
• Advisering op gebied van Sport, Jeugd- en Jongerenwerk, Sociaal-Cultureel Werk,
Volksgezondheid en gemeentelijke Accommodaties
• Leidinggevende productgroep Sport, Welzijn en Cultuur
• Projectleider Jeugd in Beweging
• Ad-interim leidinggevende accommodaties (inclusief havens)
• Schrijven van beleidsnota’s: Vrijwilligerswerk, Jeugd- en Jongerenwerk, Sport, Nota Lokaal
Gezondheidsbeleid
01/11/’90 tot 01/11/’92: Ruwaard van Puttenziekenhuis te Spijkenisse
Stafverpleegkundige, Projectleider
• Projectleider invoering Integrerende Verpleegkunde
• Docent bijscholing verpleegkundigen
• Trainer Afdelingshoofden
• Schrijven van diverse beleidsnota’s op gebied van (invoering van) verpleegkundige zorg en
verpleegkundige dossiers
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01/09/’80 tot 01/11/’90: Deltaziekenhuis te Poortugaal
(Leerling)Verpleegkundige B, (Waarnemend)Unithoofd, Inrichtingswerker/Sociotherapeut
• (Opleiding tot) Psychiatrisch verpleegkundige
• Unithoofd
• Sociotherapeut in psycho-therapeutische gemeenschap “De Maas”
• Gastdocent opleiding sociotherapie van de LVBS
01/09/’76 tot 01/07/’80: van Dam – Bethesdaziekenhuis te Rotterdam, (Leerling)Verpleegkundige A

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2011 - 2012:
2011:
2011:
2010 - 2011:
2008 - 2009:
2008:
2008:
2007:
2007:
2006:
2004 - 2005:
1993:
1993:
1987 – 1989:
1983 – 1985:
1980 – 1982:
1976 – 1980:

Masterprogramma SemcoStyle consutant
Semco Style Institute, Amsterdam
Masteropleiding systemisch werk voor familieopstellingen
Bert Hellinger instituut, Groningen
Training Begeleiding Individuele trajecten Spectrum 13
Training Route4 Coaching
International Training for Systemic Constellations
Bert Hellinger instituut, Groningen
Leergang Verbindend Veranderen
ZENO, Amsterdam
Advanced International Training for Organizational Constellations
Bert Hellinger instituut, Groningen
Certificering Persolog DISC
Persolog, Heerden
Masteropleiding Human & Organizational Behaviour
Transfergroep Rotterdam
Basisopleiding systemisch werk voor familie- en organisatieopstellingen
Bert Hellinger instituut, Groningen
Certificering MDI TriMetrix Talentenanalyse
MDI, Amsterdam
Certificering Master Personal Analyses
Master Management, Amsterdam
Opleiding Mediation
DOC / Global Educations Network , Gouda
Certificering MDI Gedrags- en Drijverenanalyse
MDI, Amsterdam
Opleiding Praktitioner NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren)
Tarazat-instituut, Rotterdam
VO-opleiding Supervisie en Coaching
Transfergroep Rotterdam
Managementcursus voor Leidinggevenden
Bestuursacademie Randstad, Maarssen
Hogere Bestuursdienstopleiding Specifiek deel Welzijn
Bestuursacademie Randstad, Maarssen
VO-opleiding Beroepsinnovatie en Methodiekontwikkeling;
specialisatie Intramuraal Groepswerk
Hoge School Nijmegen
Kaderopleiding Intramurale Gezondheidszorg
Sociale Academie Rotterdam
Opleiding Verpleegkundige B
Deltaziekenhuis, Poortugaal
Opleiding verpleegkundige A
van Dam - Bethesda ziekenhuis te Rotterdam

VAARDIGHEDEN EN EIGENSCHAPPEN
Ik omschrijf mijzelf als optimistisch, enthousiast, zelfverzekerd, diplomatiek en evenwichtig. Door mijn
vermogen om anderen te kunnen inspireren, motiveren en stimuleren, ben ik iemand die uitstekend in
(project)teams kan functioneren. Daarnaast ben ik door mijn gedecideerdheid en doortastendheid
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bovendien goed in staat om leiding te geven aan anderen, projecten en veranderingstrajecten.
Samenwerken met anderen, in ‘cocreatie’ is hierin een van mijn sterke punten. Daarbij ben ik, door mijn
waarderende manier van organiseren, in staat het beste in anderen naar boven te brengen. Verder ben ik
te omschrijven als iemand die open staat voor een ander en de opvattingen van die ander. Ik kan
incasseren en counteren en heb een zekere mentale losheid en speelsheid in situaties. Ik kan goed
verbanden leggen en situaties analyserend uitdiepen. Mijn overzicht in tijd en ruimte stelt mij in staat ook
de andere kant van een medaille te (laten) zien. Ik ben gevoelig voor indrukken en in staat op een
speelse wijze zaken te doorgronden. Anderzijds ben ik ook in staat om mij te concentreren op een
zakelijke benadering. Ik kan afstand nemen en zaken goed onderscheidend doordenken. Dat maakt dat
ik resultaatgericht kan handelen wanneer een situatie hier om vraagt en er sprake is van deadlines. Al
met al ben ik in staat om, voor mijzelf, een uitstekende balans te vinden tussen denken, voelen en
handelen. Dat stelt mij in staat om mijn talenten ten alle tijden te gebruiken, ook in een nieuwe, moeilijke
of zelfs tegenwerkende omgeving. Mede door mijn opleiding in en ervaring met systemisch werk ben ik
goed in staat om ‘open waar te nemen’. Zie verder ook mijn LinkedIn-profiel:
http://nl.linkedin.com/in/sasinerga

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE
Als hobby heb ik het maken van en luisteren naar muziek, lezen (brede interesse), het schrijven van
verhalen en gedichten, het vertellen en voorlezen van verhalen, fotografie en sport. Vooral wandelsport
spreekt mij enorm aan. Zo wandelde ik (in gedeelten) op de Camino a Santiago de Compostella. Deze
wandeling heb ik in het voorjaar van 2013 afgerond. Naar aanleiding van deze wandeling heb ik een
inspiratiespel op de markt gebracht: ‘CaminoQuest’ (onder andere verkrijgbaar bij Managementboek.nl). Ik
ben actief voor de mannenbeweging van de 4e Musketier. Daarbinnen ben ik ook coach voor Route4.
Van januari 2011 – september 2015 was ik bestuurslid van de vereniging van christencoaches. Van
september 2013 tot september 2017 was ik lid van de Kiwanis Spijkenisse.

5

