1)

CURRICULUM VITAE DANNY WILMS

Personalia:
Naam: Wilms
Voornaam: Danny
Geboren: 26 januari 1966 te Haarlem
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen
Adres: Ten Katestraat 57
Plaats: 2032 ZN Haarlem
Telefoonnummer: 023-5350164
Mobiel: 06 294 198 14
E-mail:
info@wilmsarbeidsinspiratie.nl
Registraties:
Psycholoog NIP, Arbeids- en Organisatiedeskundige (Hobéon SKO)
en Certified Management Consultant (CMC) bij de Ooa
Opleiding:
-

Wo arbeids- en organisatiepsychologie (MSc)
Wo arbeids- en organisatiepsychologie (BSc)
Arbeids- en Organisatiedeskundige (postacademisch)
Wo Propedeuse arbeids- en organisatiepsychologie
Opleiding sociale verzekeringswetten
HAVO
MAVO

diploma 2008
diploma 2007
diploma 2002
diploma 2000
diploma 1993
diploma 1985
diploma 1982

Cursussen:
Management development, adviseren, onderhandelen, mediation, intervisietechnieken, coaching,
basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB).
Ervaring met:
-

Onderzoek, advies en coaching op HR-gebied (breed) op alle niveaus
Expert-knowledge m.b.t. vraagstukken rondom welzijn en duurzame Inzetbaarheid
Leidinggeven op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel
Programma- en projectmanagement
Verandermanagement
Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van trainingen en workshops
Begeleiden van leerprocessen en/of professionaliseringstrajecten
Beleidsontwikkeling en bestuursadvisering
Innovatie en business development
Ondernemerschap, relatiebeheer en netwerkontwikkeling

Eigen bedrijf:
M.i.v. 2010 adviesbureau Wilms Arbeidsinspiratie. In mei 2013 Workbooster
opgericht: een netwerkorganisatie gespecialiseerd in het vergroten van de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers. Klanten: grote instellingen (profit, non-profit en
publieke organisaties), arbodiensten en sociale partners van verschillende branches.
Werkgevers:
-

van august 2017 tot heden in dienst bij Hogeschool Windesheim (parttime)
van augustus 2016 tot februari 2017 Hogeschool Tio (parttime)
van 2009 tot 2013 in dienst bij de Koninklijke KVGO (parttime)
van Maart 2008 tot 2009 in dienst bij het NIP
van 2003 tot maart 2008 in dienst bij BGZ Wegvervoer
van 1996 tot 2003 in dienst bij Arbo Groep Gak/Achmea Arbo
van 1988 tot 1996 in dienst bij Gak Nederland BV
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Werkervaring Hogeschool Windesheim (parttime)
Van augustus 2017 tot heden: functie hogeschooldocent Human Resource Management
Binnen de Groep Management Opleidingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en/of verzorgen
van onderwijs op zowel operationeel als strategisch HRM gebied, stage- en afstudeerbegeleiding.
Vakken o.a: duurzame inzetbaarheid, strategisch personeelsmanagement, communicatie, coaching
en advies 3, management & organisatie 2, gedrag en organisatie, persoonlijk leiderschap, etc.
Werkervaring Tio university of applied sciences (parttime)
Van augustus 2016 t/m januari 2017: functie docent HBO-opleidingen
Binnen de leerlijn Management en Organisatie docent voor 4 vakken binnen de HBO opleidingen
International Business Management en Hotel-en Eventmanagement: organisatieadvies (tevens
Engelstalig), adviesvaardigheden (tevens Engelstalig), managementvaardigheden en
personeelsmanagement.
Werkervaring Koninklijke KVGO (parttime)
Van januari 2009 t/m december 2012: functie programmamanager
De Koninklijke KVGO is de ondernemersorganisatie in de grafimedia en communicatiebranche.
Verantwoordelijk voor beleid en activiteiten op het gebied van o.a. vitaliteit, arbobeleid en duurzame
inzetbaarheid voor de eigen leden of projectleiding namens de sociale partners.
Werkervaring NIP
Van maart 2008 tot januari 2009: functie manager Training en Scholing
Gedetacheerd vanuit het NIP, de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, als
eindverantwoordelijke bij de Stichting Training en Scholing. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
organiseren van kwalitatief en kwantitatief voldoende opleidingen op het vlak van de psychologie,
HRM en aanverwante terreinen, de integrale bedrijfsvoering en het schrijven van een businessplan.
Werkervaring BGZ Wegvervoer (nu Sectorinstituut Transport en Logistiek)
Van maart 2003 tot maart 2008: functie projectmanager
Als projectmanager werkzaam in een branche kenniscentrum voor arbeid en gezondheid in het
wegvervoer. Aandachtsgebieden: ontwikkelen van trainingen, procedures en protocollen,
kwaliteitsonderzoek, (branche) kerndeskundige en/of projectleider voor preventieprojecten (o.a RI&E,
werkdruk, leeftijdsbewust personeelsbeleid, leefstijlprogramma’s e.d.), inkopen van opleidingen en
trainingen, overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, ministeries en kenniscentra.
Werkervaring Arbo Groep Gak/Achmea Arbo
Oktober 1999 tot maart 2003: functie hoofd advies (Achmea)
Aansturen van een team adviseurs in Noord-Holland (o.a. psychologen, bedrijfsmaatschappelijk
werker, ergonomen en veiligheidskundigen), verantwoordelijk voor de financiële resultaten zoals
vastgelegd in de begroting, verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverlening conform het
kwaliteitsbeleid, lid van het managementteam.
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Van maart 1996 tot oktober 1999: functie organisatieadviseur/trainer (Arbo Groep Gak)
Vanuit organisatie en veranderkundig perspectief een bijdrage leveren aan opdrachten op het gebied
van organisatieontwikkeling, professionaliseringstrajecten, verzuim- en gezondheidsmanagement, het
ontwerpen en uitvoeren van workshops en trainingen, acquisitie, relatiebeheer grote accounts.
Werkervaring Gak Nederland (nu UWV)
Oktober 1988 tot maart 1996
Diverse uitvoerende- en staffuncties op het gebied van werknemersverzekeringen
Werkervaring uitzendbranche
Augustus 1985 tot oktober 1988: inleners overheidsinstellingen en detailhandel.
Administratieve werkzaamheden en verkoopactiviteiten.
Hobby’s en interesses
Sport (fitness), muziek luisteren en gitaar spelen, film, geschiedenis en archeologie, tuinieren.

