Anoushka Schut-Welkzijn
PERSONALIA

PROFIEL
Nieuwsgierigheid combineer ik met scherpe analyse, ik geef medewerkers ruimte, ben besluitvaardig en
doelgericht. Ik ben sterk in bestuurlijk-strategische rollen waarbij mijn helicopterview, netwerk en
onderhandelingsvaardigheden worden aangesproken om op de lange termijn te zorgen voor verbinding en
resultaat. Ik heb 15 jaar ervaring in de zorg en zeven jaar in sociale zekerheid. Ik hou ervan medewerkers te
coachen. Dit jaar volg ik samen met andere (interim) directeuren de Leergang Leiderschap in de Zorg bij Ebbinge
om mijn leiderschapskwaliteiten te verdiepen. Mijn interesse gaat uit naar bestuurlijke functies,
(interim)directierollen en toezichthouderschap in de zorg en sociale zekerheid.
WERKERVARING
2017 - heden

Pareto Governance, Directeur-Eigenaar

Strategisch adviseren over de regulering, governance en financiering van zorg en sociale zekerheid, op verzoek
van (inter)nationale adviesbureaus, overheden en zorginstellingen. Interimmanagement op directeursniveau.
Daarnaast praktische hulp bij planning en implementatie bedrijfsvoering en kostprijscalculatie voor kleinere
zorginstellingen.
Vice-voorzitter Ctalents
Sociaal enterprise met 100 gedetacheerden en 15 medewerkers met als missie de werkloosheid onder
zintuigelijk talent te verlagen van 70% naar 20%. Bekend van de restaurants Ctaste, CtheCity en de Sign
Language Coffeebar. Op zoek naar innovatieve oplossingen, impact boven winst combineren met een gezonde
bedrijfsvoering zonder subsidie.
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Geboortedatum:
6 februari 1969

Voorzitter Regionale Scouting- en selectiecommissie VVD Noord-Holland
Leiding geven aan een brede commissie om politieke talenten te scouten en selecteren voor alle
vertegenwoordigende organen (Provincie, Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement)
EQT Partners, Industrial Advisor Health Care
De directie van private equity bedrijf EQT (€45 miljard omzet) adviseren over Europese zorginvesteringen van
meer dan 300 miljoen. Ik adviseer over regulering, stakeholdersmanagement en over het te kiezen
businessmodel. Ik ben betrokken bij de overname van Curaeos, een pan-Europees mondzorgplatform met 220
klinieken, distributiecentra en labs.
Ministerie van VWS, interim adviseur bedrijfsvoering
Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe toedeling van de €600 miljoen aan kosten van de
bedrijfsvoering in opdracht van de departementsleiding.

Geboorteplaats: Delft
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Gehuwd,
twee kinderen (2000 en 2002)

2012 – 2017

Tweede Kamer der Staten Generaal, Kamerlid VVD, woordvoerder Sociale Zaken, Onderwijs en
Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen in de Zorg.

Algemeen: Rapporteur voor het Europees semester in Brussel. Delegatieleider interparlementaire conferenties
over begrotingsbeleid en pensioenen. Meerdere malen benoemd tot rapporteur om begrotingen en
jaarverslagen SZW en VWS diepgaand te beoordelen, voorstellen hebben geleid tot scherper toezicht op het
effect van beleid van de overheid, zoals het effect van de banenplannen voor de werkgelegenheid van ouderen.

TALENKENNIS

Zorg: Ervoor gezorgd dat er binnen de AMvB Wmo contractvrijheid blijft tussen gemeenten en zorginstellingen.
moedertaal
professioneel, vloeiend

Arbo-curatieve samenwerking in de zorg bevorderd, leidde tot een werkprogramma van SZW/VWS in 2017. De
evaluatie van de Wet BIG en de herregistratie behandeld.

Sociale Zekerheid: Initiatiefnota “Activering uit Arbeidsongeschiktheid” leidde tot halfjaarlijks contact met
arbeidsongeschikten en meer herbeoordelingen door het UWV. Er voor gezorgd dat er per wet een gelijk
speelveld is gekomen in de verzekering van de WGA tussen private verzekeraars en het UWV. Gerealiseerd dat
de sociale zekerheidsuitkeringen naar Marokko zijn gestopt of verlaagd tot het koopkrachtpeil en er een akkoord
met Marokko is gesloten.
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2010 – 2012 Ministerie van VWS, Politiek Adviseur Minister Schippers
Stakeholdermanager voor de minister, intensief betrokken bij de eerste zorgakkoorden, de vrije prijzen in de
mondzorg, de bezuinigingsoperatie in de GGZ in 2012, het elektronisch patiëntendossier. Door het
organiseren van “roadshows” ervoor gezorgd dat de transitie van de ziekenhuisfinanciering in het
parlement werd aangenomen, wat een einde maakte aan budgettering en 35% van de tarieven vrij
onderhandelbaar maakte.
2005 – 2010
Nederlandse Zorgautoriteit, Senior Projectmanager
Verantwoordelijk voor het leiden van grote projecten van 5-20 academische professionals
(accountants, economen, juristen) op het gebied van farmacie, eerstelijnszorg, innovatie,
forensische GGZ en strategie van de NZa.
Als Steuncoördinator curatieve zorg verantwoordelijk voor het beoordelen van financiële
steunaanvragen van instellingen in curatieve zorg, waaronder instellingen met kostbare huisvesting, geen
steun verleend.
Ontwikkelaar/Beoordelaar Beleidsregel innovatie, waardoor zorginstellingen en verzekeraars drie
jaar kunnen experimenteren met nieuwe zorg.
Gedetacheerd bij het Ministerie van Justitie gezorgd voor de ontvlechting van de verschillende rollen
van het Ministerie van Justitie in de forensische zorg.
Ontwikkelaar strategiebeleid en Wmg voor nieuw te vormen Zorgautoriteit vanuit het CTG/ZAio.
2003 – 2007

Directeur-Eigenaar E-commercebedrijf, Sevenoaks, Verenigd Koninkrijk
Online marketing en internationale verkoop van health- & fitness-advies
1997 – 2000
Senior Beleidsmedewerker Financiën & Belastingen, VVD-Tweede Kamerfractie
1995 – 1997 Adviseur decentralisatie scholenhuisvesting , ICS Adviseurs, Gouda
1988 - 1994 Deeltijd secretaresse
1986 - 1988 Deeltijd Voedingsassistente in het Reinier de Graafgasthuis te Delft
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NEVENFUNCTIES
2018 – heden
mentor Future Female Leaders voor jonge vrouwelijke talenten met ambitie om de top van
hun organisatie te bereiken.
2013 – 2017
Adoptiekamerlid Vogelbuurt, Amsterdam-Noord via Landelijk Samenwerkingsverband LSA
2012
Lid van de VVD verkiezingsprogrammacommissie Tweede Kamer verkiezingen,
schrijver hoofdstukken Zorg, Onderwijs, Jeugd en Sport
2010 – 2012
Voorzitter Commissie Financiën, tekenbevoegd, VVD Amsterdam
2009 – heden
Hardlopen van (halve) marathons voor diverse goede doelen
2009- 2010
Voorzitter Intervisie groep, Nederlandse Zorgautoriteit
2003- 2005
Treasurer in het Bestuur, tekenbevoegd, Kippington Strollers, charitatieve instelling voor
peuterspeelzalen, Sevenoaks, Verenigd Koninkrijk
1994 – 1997
Lid van de Beleidsadviescommissie Integrand Rotterdam
1988 – 1994
Actief lid van de Rotterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging (RVSV),
Secretaris van het Bestuur van de Muziek- en Tooneelvereeniging,
Opleider in het Bestuur van Integrand Rotterdam
OPLEIDINGEN
2019 Leergang Leiderschap in de zorg, Ebbinge, Amsterdam
2017 Gecertificeerd toezichthouder, Leergang Board Potentials, Nationaal Register, Den Haag
2012 Topkadertraining VVD
2007 Leiderschapstraining KIM, Van Harte & Lingsma
2005 Competition Course, Economics Network for Competition and Regulation ENCORE, UvA
2003 Master of Science Economics, Birkbeck College, University of London, afgestudeerd op
econometrisch voorspelmodel van economische groei
2001 Postgraduate Certificate with Mathematical Economics, Birkbeck College
1994 WO Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, afgestudeerd bij chloorfabriek
van Akzo Nobel in de Botlek, op een stakeholderanalyse van crisismanagement
1988 VWO, Stedelijke Scholengemeenschap Hugo Grotius, Delft

