MIJN CARIERE IN GROTE STAPPEN
Eind jaren 1970 gestart in de psychiatrie - 1990
Deze jaren gewerkt in verschillende functies in de geestelijke gezondheidszorg. Als (sociaal) psychiatrisch
verpleegkundige en teamleider gewerkt in verschillende klinische en ambulante psychiatrische settingen.
Trefwoorden: de ‘verwarring en gekke zijde’ van het leven leren kennen, stigma, betrokkenheid,
menselijke maat en waardigheid.
De jaren 1990 - 2000
De jaren van vorming, studie en persoonlijke verdieping. Via het Post-HBO onderwijs Faculteit
Gezondheidszorg in Utrecht (VO-GGZ), Verplegingswetenschappen (Masters in Science of Nursing)
gestudeerd en 1e graad docentschap (Universiteit Maastricht),vanaf 1998 manager contractactiviteiten bij
het Transferpunt Gezondheidszorgopleidingen (onderdeel van de Saxion Hogeschool in Enschede).
Trefwoorden: leren en reflecteren van professionals, verbinden theorie en praktijk, visie, innovatie,
profileren, daadkracht.
Van 2000 tot 2020.
Vanaf 2001 de stap gezet naar het zelfstandig ondernemen. Eerst parttime en vanaf 2002 op eigen benen
met Bureau Ben Venneman. Stap voor stap een landelijk herkenbare en eigen plaats als ondernemende
professional.
Van zelfstandig ondernemen naar ‘samen’ ondernemen. In de netwerkorganisatie ONDERBOVEN
samenwerken met onze visie op zelfregie, een context van leren in drievoud, samen met opdrachtgevers
en partners werken aan vernieuwingen op het snijvlak van Gezondheidszorg, Welzijn, Veiligheid en
Publieke domein.
Een brede ervaring opgedaan als opleider, trainer, adviseur, coach en ontwerper van zorgconcepten,
methodieken, (her)inrichting van keten en netwerk- samenwerking in gezondheidszorg, welzijn
(wijkgericht werken) en onderwijs. Als adviseur gesprekspartners voor bestuurders, directies,
middelmanagement, opleidingsfunctionarissen en uitvoerende professionals.
Trefwoorden: onafhankelijkheid, inspireren, respect, samenwerken, zelfbepaling, steun in context, context
en communicatie, praktiseren – creëren – onderzoeken in de praktijk, rammelen aan de poorten van
‘systemen’.
Van 2021 tot 20….
Mezelf hernieuwen, met aandacht, liefde en respect mensen die op mijn pad komen tot steun zijn.
Eenvoud, kleine woorden, afscheid van boeken, rust vinden in ondernemen, onbekende paden ingaan, het
leven is het doel, waar eindigt het?
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