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Resumé 

Sandra heeft ervaring en vakkennis opgedaan in de zorg en het 
(speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat ze administratieve 
werkzaamheden voortkomend uit het aansturen en leidinggeven niet 
uit de weg. Ondernemen met passie en passie voor de zorg is wat bij 
Sandra past. 
Consultancy in/voor de zorg en ICT sluiten hier mooi op aan, waarbij ze 
een beroep kan doen op haar eigen ervaringen. Ze heeft zowel oog 
voor de zorgmedewerker als oog voor innovatie, om het werkveld te 
optimaliseren en te verbeteren.  
 

Persoonlijk 

 
Sandra is een sociaal ingestelde en gedreven consultant. Ze is ambitieus 
en gaat graag uitdagingen aan. Waarbij ze zich leergierig op stelt en het 
liefste van alle situaties wat op steekt. Haar sterke punt is het 
organisatorische aspect en ze kijkt graag met een helicopterview naar 
de zaken die spelen. Ze ziet daarbij elke dag als een nieuwe dag, 
waarbij de uitdagingen ook weer anders kunnen zijn. Met haar 
doorzettingsvermogen, tracht ze het best mogelijke resultaat te 
bereiken.  
 
Ze is een echte teamplayer, hierdoor gaat ze niet alleen op haar eigen 
mening af. Ze hoort graag de meningen en ideeën van mensen om haar 
heen en vindt een gelijkwaardige en open werksfeer heel erg 
belangrijk. Sandra wordt blij als ze samen met de mensen om haar heen 
een gezamenlijk doel kan hebben en deze dan ook daadwerkelijk als 
team weet te behalen. Daarbij is het belangrijk om naar vernieuwende 
ideeën te kijken, die kunnen bijdrage aan het oplossen van een 
probleem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 Alphen aan den Rijn 

 +31 6 58 815 372 

 Sandra.Isaak@blue-y.com 

 www.blue-y.com. 

  
 
 

Persoonlijkheid 

Gedreven        
Sympathiek        
Resultaatgericht       
Positief         
Toegankelijk        
Sociaal         
 

 

Talen 

Nederlands  Moedertaal 

Engels   Goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om de privacy van onze medewerkers te beschermen, verzoeken wij u deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. 

Na gebruik verzoeken wij u om deze informatie te vernietigen dan wel te retourneren aan Blue-Y. 
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Werkervaring 

januari 2023 – heden • Blue-Y 
Consultant  
 
Project Management Ondersteuning Eurofins/Alrijne,, labdiagnostiek 
Ondersteuning Beheer Stichting Dichterbij, ECD, EVS, e-TDR. 
 
 
december 2021 – januari 2023 • Groene Hart Leerpark  
Onderwijsassistent  
 
Voorbereiden en geven van techniek lessen, verantwoordelijk voor de voorraad en de  bestellingen.  
 
 
februari 2020 – december 2021 • Fysio Zwanenburg  
Allround manager 
 
Leiding geven aan een team en beslissingen nemen ten behoeve van de praktijk. Ontwikkelen en uitvoeren 
van de weerbaarheidstraining “Sand en Nikkel”.  
 
 
februari 2014 – januari 2020 • Ipse de Bruggen  
Woonbegeleider/crisismanagement  
 
Opstellen van begeleidingsplannen en analyseren en observeren van cliënt.   
 
 
januari 2013 – januari 2014 • Rijnlanden Logistics  
Trouble Shooter  
 
Opsporen en oplossen van problemen.  
 
 
januari 2008 – januari 2013 • Prisma ZMLK  
Onderwijspersoneel, leeftijdscategorie 09 – 20 jaar  
 
Ondersteunen, lesgeven en ontwikkelen van lesmateriaal en organiseren van activiteiten.  
 
 
januari 2007 – januari 2008 • Prisma ZMLK  
Onderwijspersoneel, leeftijdscategorie 10 – 12 jaar  
 
Ondersteunen, lesgeven en ontwikkelen van lesmateriaal en organiseren van activiteiten.  
 
 
 
 
Voor meer projectervaringen lees verder op LinkedIn 

  

https://www.linkedin.com/in/sandra-isaak-a62abb18a/
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Arbeidshistorie 

Jan 2023 - heden 

Dec 2021 – Jan 2023 

• Blue-Y B.V.  

• Groene Hart Leerpark    

• Consultant  

• Onderwijsassistent  

Feb 2020 – Dec 2021 • Fysio Zwanenburg   • Allround manager  

Feb 2014 -  Jan 2020  • Ipse de Bruggen   • Woonbegeleider/crisismanagement 

Jan 2013 – Jan 2014 • Rijnlanden Logistics  • Trouble shooter  

Jan 2008 – Jan 2013 • Prisma ZMLK  • Onderwijspersoneel 09 – 20 jaar 

Jan 2007 -  Jan 2008 • Prisma ZMLK   • Onderwijspersoneel 10 – 12 jaar 

Opleidingen 

2018-2019 •  SPH       • Inholland Dordrecht  

2008-2009 •  PABO       • Hogeschool Leiden 

2006-2007 •  SPW 4      • Mondriaan Den Haag 

2003-2006 •  SPW 3      • Mondriaan Leiden  

   

Cursussen 

2021  • EHBO bij evenementen  

2017  • PAT Cursus, jaarlijks herhaald     

2017  • Medicatie cursus  

2017   • BHV cursus  

2016  • EHBO cursus, jaarlijks herhaald  

2016  • Gesprekstechnieken 

2013   • Digitaal Rijbewijs Onderwijs (VSO)  

2008   • Spelbegeleiding ZMLK onderwijs  

2007 – 2008 • Gebarentaal  

2007   • Autisme  

2007  • Fysieke beheersing (CFB), jaarlijks herhaald  

 

 

Voor meer informatie lees verder op LinkedIn 

 

https://www.linkedin.com/in/sandra-isaak-a62abb18a/

