CURRICULUM VITAE
Edward Gerardus Augusteyn
Geboren te Dieren, 13 april 1960
Het Zorgcollectief
Stationsstraat 3
7201 KJ ZUTPHEN

Gehuwd, twee kinderen
Telefoon
Fax
Internet
E-mail

: 0575 - 51 40 97
: 0575 – 54 92 31
: www. hetzorgcollectief.nl
: eaugusteyn@hetzorgcollectief.nl

Opleidingen
Ziekenverzorging
diploma 1980
MBO Sociale Dienstverlening
diploma 1985
HBO Maatschappelijk Werk
diploma 1991
(incl. extra module ‘Differentiatie management in non-profit organisatie’)
V.O. Management in de gezondheidszorg
diploma 1996
Cursussen
Leidinggeven aan kwaliteitscirkels en projecten
Functioneringsgesprekken
Interne budgettering
Computer: WP51 / Word / Excel / PowerPoint.
Functies
1978-1986
1986-1992
1993-1996
1996-1998
1998-2000
2000
2000-heden

Ziekenverzorgende in Verpleeghuis Casa Bonita te Apeldoorn
Leidinggevende Thuiszorg Noord Oost Utrecht
Hoofd maatschappelijk werk
Assistent zorgmanager Verpleeghuis Het Slingerbosch
Manager Facilitaire Dienst a.i St. Zuytvenne
Directieadviseur Stichting Zuytvenne
Mededirecteur van Het Zorgcollectief

Ervaring als ondernemer
• Manager WZW a.i.
Amsta, verpleeghuis Jan Bonga te Amsterdam

o Integrale aansturing van de diensten V&V en Welzijn
o

Verantwoordelijk voor de realisatie van noodzakelijk geachte verbeteringen

• Manager V&V a.i.
Zorgcombinatie Noorderboog te Meppel

o Advisering begeleiding en implementatie nieuw beleid w.o. ZZP en vernieuwen van zorgverleningsovereenkomsten;
• Manager V&V a.i.
Thuiszorg Zuid-West Friesland te Sneek

o

Herstructureren van een thuiszorgeenheid, incl. planning;

• Manager Intensieve Zorg a.i.
GGNet te Warnsveld

o

Herdefiniëren en uitbreiden van de afdeling;

• Zorgmanager Thuiszorg
Stichting Amant te Amersfoort:

o

Herstructureren van een thuiszorgeenheid;

• Locatiemanager a.i.
Stichting Reigersbosch

o

Verbeteren van de interne bedrijfsvoering;
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• Projectleider FWG 3.0
Verzorgingshuis Vredenoord te Huis ter Heide:

o
o

Implementatie FWG 3.0.
Lid bezwaren commissie;

• Projectleider St. WegwijZer
Gemeente Vorden:

Het opzetten van één centraal meldpunt voor welzijn, wonen en zorg t.b.v. alle
inwoners van de gemeente Vorden;
• Hoofd Zorg a.i.
o

Verzorgingshuis Vredenoord te Huis ter Heide:

Inhoudelijk vormgeven van het zorgbeleid en ondersteunen motiveren van het
personeel daarbij;
• Zorgcoördinator a.i
o

Stichting Zuytvenne te Zutphen:

o

Leiding geven aan de afdelingen orthopedie en nazorg

o Beoordelen bestaande situatie en het herinrichten van de afdelingen en zorgprocessen o.b.v. nieuw geformuleerde zorgproducten.
• Hoofd Zorg a.i
Eduard Douwes Dekkerhuis te Amsterdam (verpleeg- verzorgingshuis)

o
o
o
o
o

Dagelijkse leiding over het verzorgingshuis
Aansturen teamleiders en waarborgen continuïteit en kwaliteit van zorg.
Terugdringen van het ziekteverzuim
Zorgdragen voor een efficiëntere inzet van medewerkers
Nadrukkelijke voorbeeldfunctie voor de afdelingshoofden van het EDD.

• Locatiemanager a.i
Stichting Jacobus te Oude Wetering (verzorgingshuis)

o Dagelijkse leiding over de locatie;
o
o

•

O.b.v. van een zelf uitgevoerde quick scan, herinrichten van het zorgproces;
Intermediair voor de locatie t.a.v. de fusie.

Locatiemanager a.i
Stichting Krans te Nijmegen (2 verzorgingshuizen).

herstellen van het vertrouwen tussen management en medewerkers.
herstellen van de continuïteit van de zorgverlening.
o medewerkers inzicht geven in de consequenties en voorbereiden op de kanteling van een functiegerichte naar een procesgerichte bedrijfsvoering.
o inwerken van het nieuwe management.
o
o

Ervaring als manager
• Leiding geven aan een team van 45 verzorgenden en linkin-pin voor de sector langdurige zorg naar het beleidsteam van de Thuiszorg (4.5 FTE leidinggevende / 180
verzorgenden), met als bijzondere opdracht:
o voorbereiden van de sector op een organisatie herinrichting bij een fusie;
• Coördinator Maatschappelijk Werk (9 FTE) in een verpleeghuis (180 bedden p.g,
130 bedden som. en 2 x 10 plaatsen dagbeh.), met als bijzondere opdracht:
o het opstarten van een thuiszorgteam in het ziekenhuis en verpleeghuis;
o het extramuraliseren van 8 verpleeghuisbedden in een verzorgingshuis;
o het opstarten en ondersteunen van substitutie projecten
o projectleider verbeteren cliënten tevredenheidonderzoek;

•

Manager Facilitaire Dienst a.i, (6 sectoren: techniek, voeding, restauratief & representatie, hoteldienst, bedrijfsbureau en automatisering. 98 medewerkers en een bud2

get van ruim €. 3.000.000,--), met als bijzondere opdracht:
o herstellen van het vertrouwen in het management;
o opstellen van een ontwikkelingsplan voor de overgang van een Facilitaire
Dienst naar een Facilitair Bedrijf, inclusief bij de dienst horende productomschrijvingen, een organigram en een formatieplaatsenplan;
o realisatie van de uitbesteding van schoonmaak activiteiten aan derden;
o leiden van de voorbereidingen voor de overgang van traditioneel koken naar
het inkopen van koel - vers componenten.
Ervaring als ondersteuner/adviseur
• automatiseringbeleid en beheer voor de korte, midden en lange termijn;
• projectleider nieuwe huisstijl St. Zuytvenne
• lid Stuurgroep Nieuwbouw PG (voor 120 plaatsen)
• medeontwikkelen van de zorgvisie en de communicatiestructuur
• medeontwikkelen en beschrijven van zorgproducten
• medeontwikkelen van activiteitenplannen
• specifieke coaching van zorgcoördinatoren
• ontwikkelen van een meerjaren huisvestingsplan
• coördinator renovatie en nieuwbouw voor 138 bedden somatiek.
• voorzitter werkgroep palliatieve zorg (samenwerking thuiszorg, ziekenhuis, noaberhulp en verpleeghuis);
• projectleider kwaliteit voor verzorgingshuis ‘s Heerensteen te Zutphen
Overige ervaringen
• Manager Heren 1 bij Hockeyvereniging ARES te Apeldoorn en tevens lid van de
sponsorcommissie
• Secretaris van de OR in een verpleeghuis, tijdens een privatiseringstraject.
• Als adviseur betrokken bij het opzetten van een van de eerste zorgboerderijen voor
ouderen door GLTO en SPA.
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