
 Curriculum vitae  
 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam:   Ruth de Baat 
Adres:   Haarlemmerweg 271C 
   1051 NW Amsterdam 
   www.ruthdebaat.nl  
Mobiel:   06-22109014 
Email:   debaat@xs4all.nl 
Geboortedatum: 16-03-1953 te Amsterdam 
 
Opleiding 
 
Doctoraalexamen biologie:  UvA 
Aanvullende opleidingen:  Planning en beleid (RUU) 
    Onderwijsmanagement (UvA) 
   
Opleiding tot coach: 
  Joy Uppelschoten-Vis; Congruent managementsupport 
 
Opleiding tot specialist in Voice Dialogue: 
  ITP; Opleiding voor ervaren trainers en coaches (2005) 
  Masterclass Voice Dialogue (2010) 
 
Sinds september 1997 ben ik als zelfstandig ondernemer aan het werk. Aanvankelijk aangesloten bij 
Congruent managementsupport (www.Congruentmanagementsupport.nl) te Amsterdam en 
inmiddels vooral onder mijn eigen naam, soms in samenwerking met anderen. In dit kader houd ik mij 
bezig met interim-management, training, coaching, projectmanagement en advieswerk in profit en not 
for profit organisaties.  
Een greep uit mijn werkzaamheden tot nu toe geordend naar werksoort: 
Interim-management 
Trainer 
MD trajecten 
Projectleider 
Teamcoach 
Individuele coach 
 
 
 
 
Interim-management 
  
 Hogeschool Rotterdam 
 
 Functie:  Interim Onderwijsmanager opleiding Business IT & Management voltijd. 
   22 januari 2019-18 juli 2019 
 

Accenten: Rust en structuur brengen in opleiding waar -door een flinke groei van de 
opleiding en gebrek aan sturing - een enigszins chaotische situatie ontstaan 
was. Opleiding tevens voorbereiden op een grootscheepse 
curriculumherziening. 

 
 
 



 
 
Het Stedelijk Lyceum Enschede 

  
 Functie:  Interim teamleider Praktijkschool Vakschool Het Diekman 
 

Accenten: Om maatwerk te kunnen leveren voor de doelgroep en de veranderende 
populatie van het Praktijkonderwijs (o.a. wet op het Passend onderwijs) is een 
transitie van de hele organisatie gewenst, zowel wat betreft 
onderwijsontwikkeling áls organisatieontwikkeling áls teamontwikkeling. Dat 
vraagt om begeleiding op strategisch, tactisch én operationeel niveau. 

 
Hogeschool van Amsterdam 

 
 Functie:  Interim manager Opleiding Ergotherapie; Faculteit Gezondheidszorg 
   30 mei 2016- 1 februari 2017 
 
 Accenten: Ondersteunen van het opleidingsmanagement in transitie naar nieuwe  
   organisatie. Overnemen van een aantal taken en schaduwmanagement  
   (coaching on the job) van het Hoofd Opleiding. Advies over nieuwe  
   organisatiestructuur en teamontwikkeling naar meer zelfsturing. 

 
 
 OBS IJpleinschool (Openbare Basis School); Amsterdam Noord 
 
 Functie: Interim directeur op basisschool in achterstandswijk. (december 2015-april 
   2016) 
 Accenten: Vervangen van de zittende directeur, die na 3 maanden afgeknapt was. 
   Motiveren van het team, de school draaiend houden, onderhoud en  
   aansturen van innovatie van het curriculum in de richting van Wetenschap en 
   Technologie, ‘inspectieproof ‘ maken/houden van de school  
 
 Hogeschool Inholland 
 

Functie:  Interim Opleidingsmanager bij de opleiding Media en Entertainment 
Management (MEM) locatie Haarlem. 1 februari ’11 tot 1 november ’11) 

 
Accenten: Na een vernietigend Inspectierapport en negatieve publiciteit in de pers weer 

op de rails krijgen van het team. Voorbereiden op volgende inspectiebezoeken 
en visitatie door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) 
t.b.v. verlening van de accreditatie. 

 Op 1 november ’11 lagen er een positief advies van de NVAO op basis van 
een Quick Scan en een positief verslag van de Inspectie. 

  
  
 Hogeschool van Amsterdam; Domein Economie en Management 
 

Functie:  Interim Opleidingsmanager Opleiding Commerciële Economie (oktober ’10- 
jan. ’11) 

 
Accenten: Draaiend houden van het operationele proces en implementeren van 

ontwikkeling naar resultaat verantwoordelijke teams in afwachting van de 
nieuwe Opleidingsmanager; coaching ‘on the job’ van de nieuwe 
Opleidingsmanager. 

 



 
Hogeschool van Amsterdam; Domein Economie en Management 

 
Functie:  Interim Opleidingsmanager Opleiding Management Economie en Recht 

(MER) (aug ’09-juli’10) 
 

Accenten: Achterstallig onderhoud in álle managementprocessen, begeleiding 
onderwijsontwikkeling naar nieuw curriculum; 
Teamontwikkeling bij team, dat door interne problematiek, in 5 jaar tijd 6 
managers had gehad. 

 
    
 SWS welzijn; Schiedam (maart ’09- juli ‘09) 
 
 Functie:  Interim locatiemanager 
 

Accenten: Teamcoach/ interimlocatieleider in vastgelopen integratieproblematiek binnen 
de organisatie en binnen de (achterstands) wijk. Daarnaast adviseur van 
directie en MT over te nemen vervolgstappen. 

 
OEK (Ouder en Kindzorg); Rotterdam (’05-’06) 

 
Functies: Interim ZorgTeamManager(ZTM); 

Teamcoach MT; Teamcoach Staf; 
Individuele coach Stafleden + MT leden 
Sparringpartner van de directeur 

Accenten: Als Interim ZTM: aansturen van ca. 50 medewerkers (artsen en  
  verpleegkundigen) in Rotterdamse achterstandswijk. D.w.z. aansturen  
  van de medewerkers. Vertalen van beleid naar de medewerkers,  
  voorzitten vergaderingen etc. 

Teamcoaching m.b.t. visieontwikkeling, teamontwikkeling,  
Cultuurverandering 
Sparringpartner van de directeur m.b.t. reorganisatie leidend tot  
advisering over inrichting van het proces. 

 
 
OBS (Openbare Basisschool) de Ster; Amsterdam Zuidoost (’02-’03) 
 
Functie: Interim-directeur 
Accenten: Begeleiden buitengewoon gecompliceerd fusieproces. 

Conflicthantering tussen ouders (MR) en school (bestuur) 
Teamontwikkeling na fusie en begeleiding bij opstellen en  
implementatie missie, visie en strategie van de school.  
Zowel het fusieproces als de teamontwikkeling was gecompliceerd  
vanwege onderliggende ‘zwart-wit’ problematiek. 

 

De Weerklank, (V)SO school voor slechthorende  
kinderen en kinderen met ernstige spraak taalmoeilijkheden (’02-’03) 
Leiden 

Functie: interim manager 
Accenten: vervangen van de directeur voor 2 dagen p.w. 

Ontwikkelen Personeelsbeleid en Onderwijskundig beleid;  
implementatie van ontwikkeld beleid; coachen 



 
 

A.G. Bell scholengemeenschap (VSO doven en slechthorenden), Amsterdam (’98-’99) 
 

Functie: Interim directeur 
Accenten: Leiding geven aan een team van 50 mensen: 

Orde op zaken stellen in een ‘anarchie’ middels structuur  
(organisatiestructuur, personeelsplan, overlegstructuur) en  
cultuurverandering (communicatie verbeteren,  
functioneringsgesprekken, onderwijsvernieuwing nl. opzet en  
implementatie VMBO) 

   Beleidsvoorbereiding en implementatie 
 
Trainer  
  
 PGO support: onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en   
   cliëntenorganisaties (2009-heden) 

 Functie: ca 2 maal per jaar verzorgen van een training Beïnvloeden 

 Accent: Op basis van casuïstiek van deelnemers ondersteunen en ‘oprekken’ 
   van de eigen beïnvloedingsstijl, zodat doelen (bijvoorbeeld in  
   onderhandelingen met verzekeraars) beter bereikt worden.  

 
 Sensire; Instelling voor Gezondheid, zorg en Welzijn (2014) 
 
  Functie: Begeleiden ‘workshops’ (ateliers) voor team in veranderingstraject 
    naar zelfsturing 
  Accent:  Begeleiding bij Leiderschap in zelfsturende organisatie en  
    teamontwikkeling in organisatie op weg naar zelfsturing.  
 

Diverse instellingen o.a. Kinderbescherming (2009)   
Transavia, Groene Hart Ziekenhuis, Groot Schuylenburg; GUO (1997-2008) 
 
Functie: Begeleiden van veranderingstrajecten 
Accent:  Organiseren en faciliteren van werkconferenties over Missie,  
  Visie en Strategie; individuele coaching van betrokken  
  managers na de betreffende conferenties, maken van SWOT  
  analyses. 

Cultuuromslag begeleiden o.a. van aanbodgericht naar  
vraaggericht werken etc. 
 
 
 
 

Intermediair (1997-2009) 
 

Functie: Trainer in opleidingstrajecten communicatieve en 
managementvaardigheden. (Onderhandelen, Persoonlijke effectiviteit, 
Effectief Beïnvloeden) 

Accenten: Coachen van managers op basis van hun eigen casuïstiek 
 



De Baak, Managementcentrum VNO-NCW (’00-’05) 
 

Functie: Trainer in diverse programma’s o.a. de Nieuwe Manager, YEP, in-company 
trainingen (o.a. PCM uitgevers) 

Accenten: Paradigma onderzoek, Projectmatig werken 
 
JUMBO supermarkten (’08) 
 

Functie:  Trainer HR-adviseurs 
Accenten:  Invloed zonder macht 

 
Diverse communicatietrainingen bij o.a. KLM, NUON, Transavia,  
Groene Hart ziekenhuis, Ericsson, etc. (’97-’05) 

 
 
Gemeente Waterleiding Bedrijf Amsterdam (’03) 

 
  Functie: Procesbegeleider 
  Accenten:  Implementatie van een nieuwe visie op leiderschap. 

Begeleiden en coachen van managers op gewenste cultuurverandering 
m.b.t. leiderschap i.s.m. collega’s van Congruent managementsupport  

 
 
 
   
 
MD trajecten 

 
GGZ regio Brabant.  (’06-’08) 

 
Functie: Procesbegeleider in MD traject 
Accenten: In samenwerking met  Liesbeth Halbertsma (Halbertsma consulting) 

opzetten en uitvoeren van MD traject voor 4 echelons managers.  
D.w.z. begeleiden van ‘heidagen’ begeleiden van intervisietrajecten en  
individuele coaching.  
Persoonlijke ontwikkeling, reflectie en inzicht in verandermanagement  
staan centraal in dit traject 

 
 
 

Projectleider 
 
ROC TOP  
 
 Functie: Projectleider Aanpak integrale aanpak schooluitval 
 Accenten: Verantwoordelijk voor ontwikkelen van een projectplan t.b.v. een aan te 
   stellen intern projectleider om de schooluitval te reduceren. 
   Organisatiestructuur, profiel projectleider en activiteitenplan ontwikkelen
   
 
ID-college 
 
 Functie: Projectleider verschillende projecten; o.a. Specialistenopleiding   
   Ondernemerschap op basis van Vakmanschap.  



 Accenten: Verantwoordelijk voor opzet, ontwikkeling en implementatie van een nieuw te 
   starten specialistenopleiding, die gevolgd kan worden door studenten met 
   MBO-3 diploma. 
  
 
  
Hogeschool Avans 
 
 Functie: Projectleider Accreditatie opleidingen Bedrijfseconomie en Accountancy 
   Regisseur Planning en Uitvoering kwaliteitsverbetering,  
   Academie voor  Algemeen en Financieel management. 
  
 Accenten: Ondersteuning van het MT van de Academie bij structurering en organisatie 
   van verbeterplan mede ter voorbereiding op accreditatie van enkele  
   opleidingen. 
 

 
 
REC (Regionaal Expertise Centrum) Noord Holland Flevoland i.o.  

(cluster 2) (’02) 
 

Functie: Projectleider 
Accenten: Voorzitter en procesbegeleider van de Stuurgroep  

Aansturen van de noodzakelijk (= wettelijk voorgeschreven) zaken en  
taken, die voor 1/8/2002 gerealiseerd moesten zijn. Adviseren en  
realiseren van besturingsmodel leidend tot een Centraal (bovenschools)  
Management team. Schrijven van het Bedrijfsplan. 
In de rol van projectleider zijn zowel de inhoud als het proces (en de 
conflicten) ‘opgeschoond’ en gewenste resultaten behaald. 
 
 

 
Teamcoach 
 

NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) 
 
Functie: Docent voor Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen in opleiding. 
 
Accenten: Verzorgen van de onderdelen Zelfsturend leren en reflectie en het onderdeel 

Intervisie  
 
Hogeschool van Amsterdam (2017-2018) 
 
Funktie: Teamcoach bij de opleiding Ergotherapie; Fysiotherapie en Oefentherapie 

implementatie van door mij ontwikkelde nieuwe organisatiestructuur naar 
meer resultaatverantwoordelijke teams. 

 
Accent:  Coaching on the job van alle geledingen, d.w.z. het management, de team 

   coördinatoren, de teams, de curriculumcommissie en individuele  
   medewerkers. Begeleiden van intervisie 

 
Leerkring Leiderschap; Zestor (arbeidsmarkt-en opleidingsfonds HBO) (2017-2018) 
 
Functie: Teamcoach in een trajecten waarbij telkens 3 Hogescholen betrokken zijn. 



 
Accent:  Leiderschapsontwikkeling van middenmanagers in het HBO, waarbij de 

   groepen van ca 10 deelnemers samengesteld worden uit de drie betrokken 
   hogescholen, opdat zij ook in de toekomst een platform vormen van waaruit 
   veel invloed in het HBO uit kan gaan. 

 
 
De Hartekampgroep (’14-’15) 
 
Funktie: Teamcoach Medische Dienst 
Accenten: Faciliteren transitie proces op weg naar zelfverantwoordelijke teams in relatie 

   tot grootscheepse wijziging in het Nederlandse zorgstelsel. 
 
 
Gemeente Arnhem (’14-‘15) 
 
Functie:  Opleider interne intervisiebegeleiders 
Accenten: Opleiden van potentiele intervisiebegeleiders binnen de organisatie 
 
Gemeente Arnhem ( ’13) 
 
Functie: Teamcoach Cluster Beleid en Regie 
Accenten: Begeleiden van de intervisie van senior beleidsadviseurs en scholing op  

   thema’s, die uit de intervisie voortkwamen zoals beïnvloeden zonder macht, 
   coachend leidinggeven, en time management plus 
  
  
  
Hogeschool van Amsterdam (’12-’13) 
 
 Functie: Begeleiding Domeinbijeenkomsten m.b.t Kwaliteitsborging in het HBO in 
   verband met de nieuwe wet en regelgeving (WHW) 
 
 Accenten: Op basis van casuïstiek ondersteunen van gesprekken tussen verschillende 
   geledingen die betrokken zijn bij deze processen zoals Management,  
   Examencommissies, Toetscommissies, Curriculumcommissies etc. 

 
 
Nationale Nederlanden en ING (’07-’08) 

 
 Functie: Teamcoach 

Accenten: Als externe teamcoach –ingezet door LTP transition- begeleiden van  
  teams in voorgestructureerde Route Naar Succes. Alle 5000 managers  
  van de organisatie doorlopen deze route en senior-coaches begeleiden  
  daarbij in een generiek deel en een maatwerk deel per team. 
 
 
OBS Buikslotermeer; Amsterdam Noord (’06-’07) 

 
Functie:  Teamcoach MT en team. 
Accenten: Het MT (directeur + 2 adjunct-directeuren) coachen (‘Empowerment’)  
  middels intervisie en individuele coaching; 

Onderzoek en begeleiding van het team (ca 60 medewerkers) in  
werkconferenties teneinde ‘nader tot elkaar’ te komen. 
 



OBS Olympus; Amsterdam IJburg (’05-’07) 
 

Functie: Coach van de directeur 
Accenten: Coaching ‘on the job’ op communicatie over opvattingen en  
  verwachtingen van adjunct-directeur, teamleden, bestuur etc.;  

Adviseren over inrichting ‘Brede School’ en bijbehorende  
reorganisatie; 
Begeleiden studiedagen team m.b.t. visie. 
 

Gemeente Den Haag; Stadsbeheer (’06-’07) 
 

Functie: Teamcoach, coach en mediator 
Accenten: Verschillende teams (gCC, IbDH, P&O)van de dienst Stadsbeheer  
  coachen op communicatie en beinvloedingsvaardigheden; 

Mediation in verschillende conflicten en individuele coach van  
verschillende medewerkers. 
 
 

Individuele coaching 
 

Functie: coach 
Accenten: Loopbaancoaching, ‘empowerment’, persoonlijke ontwikkeling,  

persoonlijke effectiviteit, dilemma-coaching. Veelal met behulp  
van Voice Dialogue. 
 
Oktober 2015 

 
Voordat ik als zelfstandige ging werken ben ik voornamelijk werkzaam geweest in het onderwijs.  
 
1996-1997 Hogeschool van Amsterdam 

Faculteit Gezondheidszorg 
 
Functie: Facultair projectmanager ‘Leren leren’ 
Accenten: Leiding geven aan de projectorganisatie binnen de faculteit: 

Ondersteunen en coachen van afdelingsmanagers m.b.t. 
‘Leren leren’. Realiseren van de wenselijke synergie tussen de 
verschillende afdelingen 

 Aansturen van stafmedewerkers binnen de faculteit m.b.t. 
‘Leren leren’ 

 Op Hogeschool-niveau adviseren m.b.t. realisatie van de 
missie van de hogeschool t.a.v. ‘Leren leren’ 

 
1991-1996 Stichting tot opleiding van oefentherapeuten Mensendieck, Amsterdam 
 

Functie: Directielid Onderwijs en Organisatie 
Accenten: Projectmanager van een onderwijs-herstructurerings project 

naar thematisch-probleemgestuurd onderwijs. 
 Projectmanager fusie van de opleiding met de Hogeschool van 

Amsterdam, d.w.z. opzet en uitvoering van plan van aanpak. 
 
 

1984-1991 Hogeschool Midden Nederland, Utrecht 
Faculteit Educatieve Opleidingen 
 



Functie: Docent biologie (verschillende vakken), onderwijskunde en 
vakdidactiek; beleidsmedewerker bureau Onderwijs en 
Ontwikkeling 

Accenten: Ontwikkelen curriculum deeltijdopleiding biologie 
Beleidsvoorbereiding en implementatie van modulair 
onderwijs op de faculteit en participeren in opzet modulair 
onderwijs van de hogeschool als geheel 

 
 
1981-1984  Universiteit van Utrecht 

Universitaire lerarenopleiding van de subfaculteit Biologie 
 
Functie: Didactiekdocent, stagebegeleider 
Accenten: ‘Train the trainer’ middels individuele en groepscoaching 
 

1980-1981 Universiteit van Amsterdam 
Universitaire lerarenopleiding van de subfaculteit Biologie 
 
Functie: Didactiekdocent, stagebegeleider 
Accenten: ‘Train the trainer’ middels individuele en groepscoaching 

 
1980-1982 Lagere Tuinbouwschool ‘Sloten’ 
 

Functie: Biologiedocent 
  Mentor 
Accenten: Aanzetten tot ontwikkeling van onderwijskundig beleid van de 

gehele school 
 


