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Curriculum Vitae   Marien Abspoel  
 

Personalia  
Naam:   Marien Abspoel  
Geboren op:  3 juni 1960  
Adres:   Blankenstraat 155  
   2132 RW    Hoofddorp  
Telefoon:    023 5576688 / 06 1127 6607  
email privé :  marienabspoel@quicknet.nl   
 
Persoonlijk  
 
 
 
 
 
 
 
Loopbaan  
 
2010 – 2012 Trimbos-instituut, adviseur, projectlei der,  wetenschappelijk medewerker  

Activiteiten en projecten:  
� Adviezen over preventie en ketensamenwerking voor publieke gezondheid     

en mentale veerkracht, gericht op zorgorganisaties, gemeenten en werkgevers.  
� Projectmanagement  
� Business-development en acquisitie bij bedrijven, overheden, verzekeraars  

 

Specifieke vaardigheden en kennis:  
� Kennis van preventie, sociale zekerheid, verzuim, arbeidsgeschiktheid,      

re-integratie  
� Business-case methodiek en kostenbaten (reken-)modellen  
� Geven van trainingen en workshops  
� Managen van veranderingen binnen organisaties  
� Acquisitievaardigheden 

 
2001 – 2010  TNO Kwaliteit van Leven, Business Unit  Arbeid      
  Senior adviseur, informatie analist, projectleider  

Activiteiten, projecten en vaardigheden:  
� Adviezen over inzetbaarheid, gezondheid, veiligheid, informatiemanagement       

en ketensamenwerking in branches en bedrijven.  
� Kosten-baten analyses, business-cases en instrumenten o.a. voor verzuim,      

re-integratie en beoordeling gevaarlijke stoffen. 
� Acquisitie van opdrachten bij klanten o.a. verzekeraars, arbodiensten  
� Ontwikkelen en toepassen van hoogwaardige ICT en kennissystemen 
� Specialist in Excel modellering 

 
1996 – 2001  USoft Business Rules Automation Naarde n       
  Consultant (1998-2001) en Technical support enginee r (1996-1998)  
  Activiteiten en projecten: 

� Advies- en ontwikkelopdrachten voor apotheek- en huisartsensysteem, 
verzekeraar, uitzendorganisatie en sociale dienst.  

� Ontwikkeling en optimaliseren databases en 4GL database.  
� Kwaliteitsbewaking, performance- en test- projecten  

 
 
 

Anderen zeggen van mij dat ik betrokken, gepassioneerd en creatief ben, zeer goed kan 
analyseren, open communiceer, goed kan luisteren, kritisch ben, ook op mezelf, dat ik kan 
doorzetten, dat ik loyaal ben. Ik ben resultaatgericht en besluitvaardig.  
In presentaties en trainingen kan ik mijn uitdrukkingsvaardigheid goed toepassen.  
Ik kan een groep of project in beweging brengen en regelmatig het verschil maken. 
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1992- 1996   Vrije Universiteit, afdeling Studenten zaken, bureaumedewerker  
   Begeleiding van studentenverenigingen bij reorganisatie financiële administratie.  
 
1992 – 1994  Stichting Wetenschap en Scholing Fysio therapie SWSF Amersfoort  

Literatuuronderzoeker en publicatie monografie:  
Fysiotherapie bij Sympathische Reflex Dystrofie  

 
1984 - 1995   Particuliere praktijk Fysiotherapie K ohlman, Waalstraat Amsterdam  

Waarnemend fysiotherapeut ieder jaar praktijkwaarneming in totaal 1,5 jaar  
 
1983 – 1984  Revalidatiecentrum  De Trappenberg , Huizen       
   Fysiotherapeut (tijdelijk contract als vervangende dienstplicht, 1,5 jaar)  
 
Opleiding, cursussen en trainingen  

� Sturen van Veranderingen in Organisaties SVO, SIOO, Utrecht              2008 
� Projectmanagement: DSDM projectmanagement                 2005 
� Commerciële trainingen o.a. consultative selling,      2002 - 2005 
� ICT cursussen o.a. database admin., modelleren, SQL, XML     1996 - 2001 
� Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Diploma                 1993 

o hoofdrichting: methodologie en filosofie   
o nevenrichting: bewegingsagogiek / psychomotorische therapie 

� Fysiotherapie; Academie voor Fysiotherapie SAFA, Amsterdam, Diploma  1982 
� Atheneum B, Coornhert lyceum, Haarlem Diploma                 1978 

 
Zelfstandig Adviseur 

� Ik neem als zelfstandig adviseur  kleine opdrachten aan op het gebied van 
arbeid, verzuim, zorg en sociale zekerheid, als workshop-begeleider en coach. 

� Maximaal 8 uur per week liefst naast een vaste baan. 
� Inhoudelijk onderhoud website www.verzuimkosten.nl i.s.m. Thinkworks.BV 
� Recente opdrachten: workshopbegeleider en dagvoorzitter voor AGIS/Achmea; 

Business-case Ketensamenwerking Depressiepreventie GGD Hollands Midden 
 
Diversen  

� Privé : Ik ben getrouwd met Marie-José Deckers;                        
we hebben twee kinderen, Roy (17) en Irene (15)  

� Bestuur : Bestuurslid van professionele barokensemble Eik en Linde. 2012-heden 
� Bestuur van De Philharmonie (2013-heden) VU-orkest (1988-90) en VU-

kamerorkest (1991-1997) 
� Ondernemingsraad USoft (vice-voorzitter)               1998 - 2000 
� Muziek : Ik speel piano, (alt)viool in diverse amateurorkesten en werk als repetitor 

met orkesten, koren en ensembles. Ik bewerk muziek voor verschillende 
ensembles en schrijf toelichtingen voor concerten. zie mijn website.  

� Filosofie : Ik studeer filosofie in mijn vrije tijd om mijn persoonlijke drijfveren en 
fenomenen vanuit de samenleving, gezondheidszorg, politiek, kunst, 
(ontwikkelings)samenwerking en duurzaamheid met elkaar in verbinding te 
brengen. Hopelijk monden deze plannen uit in een promotie of publicatie. 

� Ombudswerk : Begin 2013 heb ik het Ombudsteam Haarlemmermeer opgericht 
met een team van 10 mensen. Ik coördineer het Ombudsteam. 

� LinkedIn profile : www.linkedin.com/pub/marien-abspoel/9/880/3a9 
� Mijn persoonlijke website is in ontwikkeling: www.marienabspoel.nl  

 
Beschikbaarheid  

� Vanwege een reorganisatie heb ik in 2012 afscheid van het Trimbos genomen. Ik 
beschouw de periode tot de zomer 2014 als een sabbatical en ben ik op korte 
termijn beschikbaar voor een nieuwe betrekking.  


