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Resumé 
Mariëlle is een ervaren organisator in de zorg. Ze implementeert innovaties en 
ontwerpt efficiëntere werkprocessen. Daarnaast is zij sterk in het opzetten van 
nieuwe teams en daarin aandacht te hebben voor de individuele talenten en 
de mensen daarachter.  
 
Zij heeft ruime ervaring in de thuiszorg, verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf, 
maar laat geen kans onbenut om andere werkvelden te leren kennen. In de 
functie van zorgverlener, coach en manager, heeft zij verschillende bijdragen 
binnen organisaties en teams kunnen leveren. Uiteenlopend van de 
implementatie van nieuwe of verbeterde werkprocessen, gebruik van 
innovaties (o.a. bloempot Tessa, medicijndispenser Medido, enz.), maar ook 
het ontwikkelen van een nieuw team en het coachen op timemanagement.  
Mariëlle is sterk in het onderzoeken van de achterliggende oorzaak en pakt 
deze enthousiast aan. Dit creëert regelmatig nieuwe inzichten. 
 
Één van de opdrachtgevers “WilgaerdenLeekerweidegroep” zegt over Mariëlle: 
“Fijn om op Mariëlle haar kennis en ervaring te kunnen leunen m.b.t. de zorg 
in de praktijk, het gebruik van ONS en de achterliggende oorzaak van een 
moeizame verandering van werkwijze. Mariëlle heeft de vinger op de zere plek 
weten te leggen en kan meedenken in de verbetering van organisatiecultuur 
en werkprocessen.” 
  

Persoonlijk 
Mariëlle is vanuit haar drijfveren analytisch, kritisch en gericht op kansen 
creëren. Haar logica is gericht op het doorgronden en begrijpen. Zij denkt 
vanuit de theorie en is toekomstgericht. Concretiseren, structureren en 
mogelijkheden zien zijn enkele van haar sterke kanten.  
Mariëlle is enthousiast over het toepasbaar maken van systemen binnen 
huidige werkwijzen en het creëren van efficiëntere werkprocessen. Haar ruime 
ervaring ligt op het gebied van ONS Nedap, timemanagement, efficiënt werken 
en leidinggeven. 
 
 
 
 

  
  
 Lelystad 
 06 58 955 001 

 marielle.leugs@blue-y.com 
 www.blue-y.com 
  

 
 

Competenties 
Verbinder  � � � � � � 
Organisatiesensitief � � � � � � 
Klantgericht             � � � � � � 
Resultaatgericht � � � � � � 
Leuk mens        � � � � � � 
Communicatief  � � � � � � 
& contactueel sterk 
Ownership  � � � � � � 
 

Talen 
Nederlands Moedertaal 
Engels  Goed 
Duits   Redelijk 
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Na gebruik verzoeken wij u om deze informatie te vernietigen dan wel te retourneren aan Blue-Y. 

 

 
Om de privacy van onze medewerkers te beschermen, verzoeken wij u deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. 
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Werkervaring 
Okt.’20- Feb’23, Woonzorg Flevoland, Teammanager eerstelijnsverblijf Almere 
Verantwoordelijk voor de teambuilding van een nieuw team op het eerstelijnsverblijf (ELV). Daarnaast verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van zorg, budgetbewaking, projectimplementatie, behalen van jaarplan doelen 
 
Mrt.’17 - Okt’20, Woonzorg Flevoland, Senior wijkverpleegkundige 
Verantwoordelijk voor de opzet van nieuwe teams, inwerken wijkverpleegkundigen, coaching op persoonlijke groei en 
efficiënt werken. 
Kartrekker voor diverse projecten binnen Almere: 

• Procesbegeleider intercollegiale toetsing 

• Kwetsbare ouderen 

• Implementatie Bloempot Tessa 

• Onderzoek extern multidisciplinair communicatie web portaal 

• Verbetering werkprocessen o.a. intake, WLZ, ONS gebruik 

• Optimalisatie zorgplan 

• Verminderen administratieve lasten  

• Trainingen deskundigheidsbevordering  

• Palliatief netwerk 

• Aandacht functionaris huiselijk geweld en ouderen mishandeling 

 
Mrt.’15 - Mrt’17, Samen zorg enzo, ZZP verpleegkundige 

• Woonzorg Flevoland, Thuiszorg, Almere 
• Stichting Zoe, Thuiszorg, Amsterdam 
• QuaRijn, thuiszorg, verpleeghuis, Utrecht 
• Diazorg, WLZ en PGB aanvragen en inrichten, Almere 

 
Jan’14 - Nov ’16, Entrepreneur, Adviesbureau Triple A Su 
Adviesbureau t.b.v. bevorderen toerisme in Suriname d.m.v. advies naar juiste investeringen, maken van plan van aanpak, 
ontwerpen en organiseren van tours. 
 
Feb’11 – Jan’14, Verzorgende, Twaalf Hoven, revalidatie, palliatief, long stay 
 
Voor meer ervaringen lees verder op LinkedIn 
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Arbeidshistorie 
Februari 2023 – heden  
 
Oktober 2020 – februari 2023 
 

 
Maart 2017 – oktober 2020 
 
 
Maart 2015 – maart 2017 
 
 
Januari 2014- november 2016 
 
Februari 2011 – januari 2014 

 
 

 

• Blue-Y 
 

• Woonzorg Flevoland 

 
• Woonzorg Flevoland 

 
• Samen zorg enzo 

 

• Adviesbureau Triple A Su 

 
• Twaalf Hoven 

 

• Consultant 
 

• Teammanager 
eerstelijnsverblijf 

 
• Senior wijkverpleegkundige 

 
• ZZP verpleegkundige 

 
• Entrepreneur 

 
• Verzorgende IG 

 

 

Opleidingen en cursussen 
 

• PRINCE2 Foundation (Global knowledge) 
• (G)Lims 
• Procesbegeleider intercollegiale toetsing (collegamento) 
• Aandacht functionaris huiselijk geweld & ouderen mishandeling (LVAK) 
• Vakbekwaam indiceren (V&V) 
• CADD Legacy pomp (e-nursing) 
• HBO verpleegkunde (Hanze hogeschool Groningen) 

  

 

Software skills 
• ONS, Nedap (plannen, roosteren, medewerkersportaal, dashboard, kwaliteitsmonitor, dossiers, 

administratie, cockpit) 
• ONS medicatie app 
• ONS wondzorg app 
• ONS vandaag 
• PowerPoint 
• Zoom, Teams, Google Meet, Skype 
• Portero 
• VitalHealth 
• Medido 
• Bloempot Tessa 
• Telelock, Nuki 
• Google Smart Home 
• AFAS 

  

   
 


