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Profiel

Hugo van den Beld is een deskundige en onafhankelijke projectmanager, kwartiermaker,
strategisch adviseur en coach voor organisaties in het sociaal domein. Hij ondersteunt
gemeenten, branche-, belangen- en uitvoerende organisaties, bijvoorbeeld in welzijn, zorg en
sociale woningbouw. Zijn kracht ligt in het ontwikkelen en vertalen van vernieuwende ideeën naar
duurzaam resultaat. Met meer dan 25 jaar ervaring beschikt hij over een volwaardige set van
kennis en vaardigheden om mensen in beweging te krijgen in complexe situaties. Hij staat bekend
om zijn enthousiasme, analytische vermogen, communicatieve kracht, zakelijk inzicht en creatieve
geest. Ook zijn betrokkenheid, uitgebreide professionele netwerk en efficiënte aanpak blijken van
grote waarde. Hij publiceert regelmatig in (vak-)media en is lid van de Orde van
organisatiekundigen en -adviseurs.

Doelgroep

Gemeenten, maatschappelijke organisaties in welzijn, zorg en woningbouw, zorgverzekeraars,
patiënten-, consumenten-, branche- en kennisorganisaties en bestuursorganen

Werkervaring
2010 - heden

Zelfstandig projectmanager, kwartiermaker, strategisch adviseur en coach
Opdrachtgevers en resultaten, o.a.:
• onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad Pieter van Foreest, Delft (2014 - heden).
Resultaten: versterkte inbreng cliënten, bewoners, familie en verwanten via overleg,
onderhandelen, ondersteuning, trainingen, workshops en bijeenkomsten
• projectleider, Coalitie Erbij (2014-2017), landelijk samenwerkingsverband tegen eenzaamheid.
Resultaten:
o Auteur publicatie ‘Lokale aanpak van eenzaamheid’ (2017)
o Nationaal Eenzaamheid Congres 2015 + 2016: concept, planning, organisatie, promotie
uitvoering
o Nationale Eenzaamheid Prijs 2014, 2015 + 2016: concept, planning, organisatie, promotie
uitvoering
o Ontwikkeling netwerk en platform van dertien landelijke organisaties ‘Zorg tegen
eenzaamheid’
• initiatiefnemer, Alleszelf.nl (2014-2016), Social Enterprise; eind 2016 was Alleszelf.nl het
belangrijkste platform voor ouderen en hun netwerk om langer zelfstandig te blijven wonen
• adviseur, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (2010-2014). Resultaten:
o dossiers lokale kracht, levensloopgeschikt wonen, herbestemming, cliëntinbreng bouw,
rekenen aan zorgvastgoed
o bijeenkomsten scheiden wonen zorg; opplussen; wijkrestaurants
• adviseur organisatieonderzoek Amie Ouderenzorg, Bentveld (2013 - 2014). Resultaat:
aanbevelingen voor de toekomstige organisatie
• docent Hogeschool Windesheim, Zwolle (jan – juni 2013). Resultaat: uitgevoerde HBO-cursus
Consulteren en Adviseren
• coach gemeente Schiedam ‘levensloopvriendelijke stad’ (2013-2014). Resultaat:
gemeentebrede, effectieve en duurzame ontwikkeling tot levensloopvriendelijke gemeente
• projectleider bestrijding eenzaamheid, gemeente Enkhuizen (mei – dec 2013). Resultaat:
gemeentebrede aanpak van eenzaamheid
• adviseur voor BRIZ, belangenbehartigende organisatie voor mantelzorgers, Zuid Nederland
(2012-2013). Resultaat: positiebepaling voor duurzame samenwerking met derden
• coach voor woningcorporatie Woonbedrijf Eindhoven (2007-2013 diverse momenten).
Resultaat: gestroomlijnde samenwerking met partners in wonen, welzijn en zorg
• coach manager afdeling zorgbemiddeling, Beweging 3.0, Amersfoort (2012-2013). Resultaat:
manager kan eigen rol en positie team voor toekomst zelfstandig aan
• adviseur, Zorgpalet Baarn-Soest. Resultaat: basis is gelegd voor interne discussie ZZPtarieven

•
•
•
•
•
•

begeleiding visievorming ‘verpleeghuizen nieuwe stijl’, juni-oktober 2012, Beweging 3.0,
Amersfoort. Resultaat: compacte en breed gedragen visie, gereed voor uitvoering
adviseur Hogeschool Windesheim, opleiding Toegepaste Gerontologie, Zwolle (2012).
Resultaat: lesomschrijvingen zijn gereed voor twee HBO-cursussen “Innoveren en
ondernemen” en “Consulteren en adviseren”
adviseur en projectmanager Swinhove, Zwijndrecht (april 2011 – mei 2012). Resultaat: inzicht
in positie voor toekomstige keuzes maken rond extramurale zorg- en dienstverlening
advies en begeleiding van Wijndaelercentrum, Den Haag (2011). Resultaat: heldere
uitgangspositie en vervolgstappen voor samenwerking met de eigenaar en verhuurder van het
zorgvastgoed
adviseur, commerciële woonzorgaanbieder DS Groep (2010-2013). Resultaat: inzicht in
markt- en investeringskansen voor private woonzorg voor mensen met dementie
adviseur, diverse gezelschappen, onder andere V&V Nederland en gemeente Rotterdam
(2010-2013). Resultaat: inspiratiesessies rond samenwerking in wonen, welzijn en zorg op
lokaal en regionaal niveau.

2005- 2010

Senior adviseur, Twynstra Gudde Adviseurs en Managers, Amersfoort
• realisatie samenwerkingsverband van zorg- en welzijnspartijen in opdracht van gemeente
Apeldoorn (2006-2010)
• realisatie kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie; businessplan en ‘matchmaker’,
Beweging 3.0, Amersfoort (2007+2009)
• concept, partnersearch, ontwikkeling en realisatie van een landelijk beschikbaar, marktgereed
concept voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie; betreft samenwerking tussen
meerdere (semi-)publieke en forprofitpartijen, inclusief Alzheimer Nederland en Vilans (20062010)
• samenwerking van woon-, zorg- en welzijnspartijen met onderwijs en gemeenten; onderzoek,
onafhankelijke procesleiding en totstandkoming van convenanten en businessplannen
• overige activiteiten: lezingen, buitenlandse studiereizen, cursusontwikkeling, symposia,
werkbijeenkomsten, artikelen in dagbladen en vaktijdschriften, inzet sociale media

2000-2005

Projectmanager consultancy, Woonzorg Nederland, Amsterdam
Ondersteuning directie en bestuur van deze grootste landelijke woningcorporatie voor ouderen,
inclusief vervanging concernstrateeg. Resultaten: marktonderzoek, strategieplan, businessplan,
beweegcampagne, communicatiestrategie.

1996-1999

Beleidsadviseur, Woonzorg Belang, Deventer
Ondersteunen bij beleid en strategie van verzorgings- en verpleeghuizen, inclusief in- en externe
communicatie, visie- en strategievorming, praktisch beleidsonderzoek en samenwerkingstrajecten.
Resultaten:
• publicatie van tien-stappenplan voor realisatie van verpleegunits;
• fondswerving en organisatie van conferentie over verpleegunits;
• ondersteuning belangengroepen bij onderhandelingen met provinciale overheid.

1991-1996

Diverse (advies)functies, o.a.:
• M.M. de Boer & Partner B.V., Zeist – samenwerking tussen ouderenzorginstellingen en traject
‘Anders kijken naar chronisch zieken’
• Schanzleh Zorginnovaties en Interimmanagement B.V., Nijmegen – de behoefte aan en
mogelijkheden voor de inzet van geriatrie
• Docent, Radboud Universiteit, Nijmegen, Ouderenbeleid in Nederland
• Washington Business Group on Health, Washington D.C. – publiek-private samenwerking in
de ouderenzorg.

Publicaties
2017
2014-2016
2016

Handreiking ‘Lokale aanpak van eenzaamheid’, Coalitie Erbij, samen met Maarten de Gouw en
Arie Ouwerkerk (eindredactie)
Meer dan 100 artikelen op Alleszelf.nl met inzicht, tips en adviezen voor ouderen, hun netwerk en
hulpverleners om op hoge leeftijd langer zelfstandig te blijven wonen
Artikel ‘In actie tegen eenzaamheid bij migranten; Wijkverpleegkundige Hedy van de Lagemaat:
‘Je moet het willen zien’, Tijdschrift M&G, jaargang 16, nummer 1.

2015
2014
2013

2012

2010

2008
2007

2006

Opleidingen
1986-1993
1991-1993

Artikelen Onze toekomst? Niet zo somberen!, Nu prettiger leven? Aandacht voor je toekomst! en
Meer techniek, minder eenzaamheid op hoge leeftijd, online publicaties op Doen&Later
Artikel Diensten voor ouderen moeilijk te vinden op het net, online publicatie op
Ouderenjournaal.nl
Artikel Aging in The Netherlands: State of the Art and Science, Carolien H. M. Smits; Hugo K. van
den Beld; Marja J. Aartsen; Johannes J. F. Schroots, The Gerontologist 2013; doi:
10.1093/geront/gnt096
Artikel ‘Doe het lekker zelf! Maar vergeet de kwetsbaren niet; ontwikkelingen in wonen, welzijn en
zorg’, Geron, nr 1-2012
Brochure ‘U bent aan zet; praktijkgids voor het aanpassen van de woningvoorraad via Opplussen
Nieuwe Stijl’
Boek “Essenties voor samenwerking in wonen en zorg; realiseer meer en beter
woonzorgvastgoed”, Bohn Stafleu van Loghum, met collega Dave van Zalk
Artikel ‘Private inspiratie voor toekomstige ouderenzorg,’ ZM Magazine, maart 2010, samen met
Martin Boekholdt en Resi Kösters
Artikel ‘Crisis biedt kansen voor zorg en wonen’, Financieel Dagblad, samen met collega Dave
van Zalk
Artikel ‘Dementie markt voor bank, bouwer en belegger’, Financieel Dagblad, samen met Marco
Blom (directeur Alzheimer Nederland) en Arun SwamiPersaud
• Artikel ‘Ouderenzorg kan leren van de VS’, Zorg en Financiering
• Artikel ‘Zorg en zakelijkheid’, 2025, september 2007
• Artikel ‘WMO: ruimte voor ontwikkeling’, VDZ Magazine, mei 2007
• Artikel ‘De WMO als kans’, ZM Magazine, maart 2007
• Artikel ‘De WMO zorgt voor kwaliteit’, Zorg en Welzijn, februari 2007
Artikel ‘Een positief imago, zo doe je dat anders’, VDZ Magazine, met Bram den Engelsen, juni
2006

1980-1986

Politicologie, Radboud Universiteit, Nijmegen
Graduate Certificate in Gerontology en Leadership Program in Policy and Aging, AARP Andrus
Foundation en University of Southern California, Los Angeles
VWO, Christelijke Scholengemeenschap ‘Dingstede’, Meppel

Cursussen
1994-2016

•

•
•
•

Twynstra Gudde Corporate University opleiding inclusief:
o adviseren
o organisatiekunde
o veranderkunde
o projectmanagement
Productmanagement
Running lean – de ontwikkeling van
startups
Inzicht in invloed

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhandelen
Verantwoord leidinggeven
Management development
Leiding geven aan projecten
Middelmanagement
Financieel management
Mindfulness
Snellezen
Moderatiemethode Nederland
De kunst van het debatteren

Nevenactiviteiten
2008-heden
Manager van de grootste Linked-Ingroep rond innovatie in de ouderenzorg met >12.500 leden
2010-2013
Lid Werkveldadviescommissie Toegepaste Gerontologie, Hogeschool Windesheim, Zwolle
1987-2005
Diverse bestuurs-, coördinatie- en pr-functies sociale, culturele en maatschappelijke organisaties
Prijzen
2008
2007
1991

Tollius Award, ondernemersprijs Twynstra Gudde
Haags Jantje, pr-prijs Twynstra Gudde
Academic Achievement Award, University of Southern California, Los Angeles
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