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 in het kort In mijn werk richt ik mij vooral op persoonlijke ontwikkeling, groeps-

ontwikkeling en de onderlinge samenwerking. Ik creëer in mijn werk sfeer en 

omstandigheden die maken dat mensen optimaal kunnen leren en zich dur-

ven te uiten naar mij en naar elkaar.  

  Mijn grootste passie is  het werken aan vraagstukken rondom cultuur binnen 

organisaties. Hoe kunnen mensen met elkaar zo organiseren dat iedereen 

zijn passie en bezieling kwijt kan? Hoe kunnen mensen met verschillende 

verwachtingen en beelden tot een optimale manier van samenwerking ko-

men? Hoe kunnen organisaties hun cultuur zo veranderen dat er betrouw-

baarder en veiliger wordt gewerkt, dat de collectieve scherpte toeneemt?  

Mijn motto: het leven overkomt je niet! 

 

 achtergrond algemeen 

geboren in Amsterdam in 1955 

talen: Nederlands, Engels, 

 

functies 

— trainer, coach en adviseur Apollo13 consult, 2009 tot heden 

— partner Apollo13 consult, 2009 tot heden 

— managing director van de HROacademy Nederland1,  2013-heden 

 

vorige functies 

— trainer, coach en organisatieadviseur IMEconsult, 1999 - 2009 

— partner IMEconsult, 2005– 2009  

— Onderwijsadviseur en trainer groeps- en communicatievaardigheden bij CPS 

onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort 1992-1999 

— Docent, leerlingbegeleider, coördinator Scholengemeenschap in Amsterdam 

1982-1992    

 

opleidingen 

— Doctoraal biologie,  Vrije Universiteit Amsterdam  1982 

— Driejarige opleiding Transactionele analyse en NLP,  Phoenix , Utrecht 1994 

— Postacademische opleiding Business en Management consultancy  (BMC) 

SIOO, Utrecht 2001 

                                                   
1 De HROacademy Nederland is in 2013 door Apollo13consult opgericht. Doelstelling van de 

academy is mensen te scholen in  het gedachtegoed HRO (High Reliability Organizing) . 

www.hroacademy.nl) 
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— Diverse cursussen (Appreciative Inquiry, Systemisch werken en organisatie-

opstellingen, Cultuurwaardenscans etc) 

— In bezit van licentie om te werken met de Barrett Cultuur Waardenscans  

 

 projecten enkele voorbeelden 

   

  visie- en beleidsontwikkeling en evaluaties  

— beleidsevaluatie Nota Biologische landbouw (Ministerie van LNV) 

— visieontwikkelingsdagen Landelijke Commissie Veiligheid Prorail-RWS.  

— blamefree HRO evaluaties van projecten o.a. bij ProRail, Nedtrain 

 

organisatieontwikkeling/begeleiding veranderingsprocessen  

— implementatie van leerlingbegeleidingssystemen in VO-scholen en ROC’s 

— invoering van zelfsturende teams bij ROC’s en zorginstellingen (o.a. Icare 

JGZ, Frion)  

— blamefree evaluaties en cultuurwaardescans op gebied van veiligheid en 

betrouwbaarheid in de procesindustrie (SABIC)  

— cultuurveranderingsprogramma Stedelijk museum in Alkmaar 

— cultuurveranderingstraject op gebied van veiligheid in procesindustrie bij 

SABIC,  Binnen dit traject zeer veel Heart & Minds assessment workshops 

uitgevoerd zowel in Nederland als in Spanje. 

— Cultuurveranderingstraject gericht op HRO/niveau 4-5 gedrag bij RWS     

 

training, coaching en conflictregulering 

— Ontwikkeling Train-de-Trainer programma voor Hogeschool van Rotterdam  

— professionaliseringsprogramma’s en managementontwikkelingsprogramma’s 

in onderwijs, zorg en gemeenten; 

— trainingen klantgerichtheid bij gemeenten;(o.a. Dordrecht, Wijchen) 

— workshops en trainingen op gebied van mentoraat en leerlingbegeleiding  in 

ROC’s; 

— persoonlijke coaching van managers o.a. binnen gemeente Nijmegen; 

— trainingen presentatietechnieken voor diverse groepen 

— bemiddeling in conflicten binnen teams in zorg, onderwijs en gemeenten.   

— trainingen mindful organiseren voor bouwmanagers ProRail via Simulaties 

— geven van Kennismakingsworkshops rond HRO op nationale en internatio-

nale congressen (VS, Zuid –Afrika) 

— opzetten en verzorgen van Leergang HRO change Management 

— opzetten en uitvoeren simulatie gericht op HRO voor projectmanagers 

ProRail 

 

project- en procesmanagement en fusiebegeleiding 

— project start-ups en projectbegeleiding o.a. bij ProRail, bij woningbouwcorpo-

ratie Talis, Nijmegen en voor verschillende aannemers  

— begeleiden fusies binnen notariaat en onderwijs 

— begeleiding implementatie cultuur rond Resultaat Gericht Samenwerken bij 

woningbouwcoöperatie Talis  
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publicaties 

− Moment, vakblad voor de mentor op school, SMD, Leiden: Vier deeltjes  

− De organisatie van de leerlingbegeleiding, jaarboek CPS 1994 

− Artikelen in het onderwijsbladblad ‘Van twaalf tot achttien’. 

− Balievaardig: vaardigheden voor frontoffice-medewerkers, boekje, april 2003 

− Mindful organiseren. Hoe je onverwachte en ongewenste gebeurtenissen 

beter kunt managen. Bert van Dalen, Bert Slagmolen (boek , januari 2009, 

tweede druk november 2011) ISBN: 978-818201-0-3  

− Hoogbouw Weezenhof, Duurzame vernieuwing door betrouwbaar 
organiseren, uitgave Talis 2013. 

− Praktijkboek Mindful Organiseren. Bert Slagmolen/Bert van Dalen. 
Mediawerf 2016. ISBN: 978-94-90463-46-5. In 2017 in het Engelsvertaald 
en uitgegeven als: Fieldbook HRO 

 


