Marvin Ouwehand

Profiel
Als persoon ben ik te kenmerken als sociaal, extravert en ondernemend. Voor
organisaties zie ik vaak kansen tot verbetering, neem het initiatief om vraagstukken
op te lossen en verzamel mensen om mij heen om samen successen te boeken. In
onderhandelingen sta ik mijn mannetje, laat me niet snel uit het veld slaan en boek
daardoor goede resultaten. Voor mijn volgende uitdaging ben ik op zoek naar een
dynamische functie die bij mijn persoonlijkheid past, het liefst in een organisatie met
een no-nonsense mentaliteit en een prettige werksfeer.

Werkervaring
Personalia
Marvin Ouwehand
Siboldusstraat 3
8701XN Bolsward
06-15150373
marvinouwehand@me.com
Geboortedatum:
14 januari 1978
Geboorteplaats: Goirle
Geslacht: man
Nationaliteit: Nederlands
Burgerlijke staat: ongehuwd
Rijbewijs: B

Vaardigheden
Onderhandelen
Leiding geven
Netwerken

Talen
Nederlands
Engels
Duits

Hobby's en interesses
Bordspellen
Koken
Jazz

Organisatie-Adviseur
Ongezouten Advies, Friesland

sep 2009 - heden

Zelfstandig adviseur voor organisaties, ondernemers en particulieren:
Advisering in organisatie-ontwikkeling
Gesprekken inzake persoonlijke ontwikkeling
Begeleiden van organisatie-verandertrajecten
Business coach voor ondernemers
e-consulten voor particulieren en ondernemers
Business Controller
SED-Organisatie, Enkhuizen

sep 2017 - jan 2019

Verantwoordelijk voor de informatievoorziening in het sociaal domein:
Ontwikkeling dashboard in Cognos 10 (project)
Ontwikkelen blauwdruk resultaten meten voor resultaatgerichte inkoop (project)
Opstellen prognoses
Ondersteunen in de P&C Cyclus
Sparringpartner voor management
Projectleider (Agile-methodiek)
Contactpersoon grote instellingen (GGZ, Jeugd)
Senior Adviseur Zorg & Informatie
Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden

apr 2014 - okt 2016

Verantwoordelijk voor de informatievoorziening in het sociaal domein:
Vertalen van beleid in prestatie-indicatoren
Opstellen van begrotingen programmakosten (WMO, BW, WRV)
Verzorgen van tussentijdse rapportages t.b.v. P&C Cyclus
Vaststellen van budgetten voor zorginstellingen
Doen van ad-hoc analyses en het geven van advies
Het opzetten en coördineren van een nieuwe afdeling Data-analyse
Diverse werkzaamheden contractmanagement (SDF)
Onderzoek effecten wijkteams (project)
Oprichter & Adviseur
Vesper Consultancy, Leeuwarden

sep 2009 - mrt 2014

Samen met twee programmeurs software ontwikkeld om enquêtes te verwerken
Trim: Mobiele Enquêtesoftware
- Productleader: 1e in Nederland met mobiel enquêtes afnemen (met iPads)
- Ca. 1.000 enquêtes afgenomen - 96% respons!
- Offline gebruik door 'dynamic-syncing'
- Product heeft beta-status gehaald met een aantal betalende klanten
- Ingehaald door gevestigde spelers (onderzoeksbureaus)

Financieel Economisch Adviseur afdeling zorginkoop
De Friesland Zorgverzekeraar, Leeuwarden

aug 2006 - aug 2009

Verantwoordelijk voor de informatievoorziening voor zorginkoop 1e lijn:
Opstellen van zorgkostenbegrotingen
Verzorgen van tussentijdse rapportages en managementrapportages
Vaststellen van budgetten voor zorginstellingen (voor- en nacalculatie)
Doen van ad-hoc analyses en het geven van advies
Bedrijfsadviseur MKB
AVM Accountants & Adviseurs, Leeuwarden

feb 2002 - jul 2006

Verantwoordelijk voor de ondersteuning van klanten ten aanzien van:
Opstellen, controleren en analyseren van jaarrekeningen en belastingaangiftes
Opstellen van begrotingen en prognoses, en management informatie
Opstellen van ondernemingsplannen en begeleiden bij financieringsaanvragen
Onderhandelingen met banken en brouwerijen

Opleidingen
Training Lean & Agile Fundamentals
UPD, Utrecht

okt 2018 - okt 2018

Post Bachelor Organisatie Psychologie: Coaching en
Verandermanagement (behaald)
NCOI, Utrecht

sep 2009 - jun 2010

NIMA B Marketing & Strategie (behaald)
NHL, Leeuwarden

sep 2005 - jun 2006

NIMA A Generieke Marketing (behaald)
NHL, Leeuwarden

sep 2003 - jun 2004

HBO HEAO Accountancy (RA) (behaald)
NHL, Leeuwarden

sep 1997 - jun 2002

Middelbare School (behaald)
Stedelijk Gymnasium, Leeuwarden

sep 1990 - jun 1997

Nevenactiviteiten
Penningmeester
CTJH, Harlingen

apr 2019 - heden

Bestuurslid
Stadskantine, Leeuwarden

apr 2017 - aug 2018

Trainer Vechtsport
Streetcapoeira, Amsterdam

aug 2007 - mrt 2012

Penningmeester
UCP, Leeuwarden

sep 2003 - aug 2005

Penningmeester
ASV Wolweze, Leeuwarden

sep 2000 - aug 2001

