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Kort profiel  
Voor een omschrijving als persoon heb ik mijzelf ooit in drie woorden moeten 
weergeven. Dat waren de woorden Creatief, Inspirerend en Organisatiekameleon.  
Creatief in het uiten met beelden, omgaan met hindernissen en het bedenken van 
oplossingen.  
Inspirerend naar mensen, ze inzetten op hun eigen kracht en zo een stap verder te 
komen. Als groep aan de slag te gaan voor een gezamenlijk resultaat, creativiteit 
te benutten en zo met plezier in je werk aan de slag te zijn. Door op deze manier 
met mensen te werken, snel hun vertrouwen te krijgen en als eigen aangevoeld te 
worden maakt dat ik snel thuis ben in de organisatie.  
Als een kameleon die passend in de omgeving toch aanwezig is. 

 
 

 Naam Henk Klein Gunnewiek 
 mobiel 06 – 33 67 03 97 
 E-mail HenkKleinGunnewiek@POMbetuwe.nl 
   

  

 

  Activiteiten 
 2015 – heden  POMbetuwe 

Partner in het samenwerkingsverband POMbetuwe. Voor opdrachtgevers één vast 
aanspreekpunt voor alle diensten met een integrale aanpak. Kwaliteitsborging en continuïteit 
verzorgen door met een groep professionals samen te werken. 

 2008 – heen  IDHKG Beeldende Consultancy 

Visualiseren van verandertrajecten, projecten, en sessies van een MT tot aan personeelsdagen. 
Opdrachten voor provincie, financiële sector, Jeugdzorg, Woningcorporatie, Openbaar vervoer 
en Infrastructuur. 
Als illustrator diverse boekjes voorzien van mijn tekeningen in bovengenoemde sectoren en ook 
in de ICT sector. Enkele keren ook de publicatie in zijn geheel verzorgd, teksten, tekeningen,  
lay-out en druk. 
Ontwerpen van visitekaartjes, nieuwjaarskaarten en geboortekaartje voor particulier. Enkele 
keren in combinatie met het ontwerp van het logo. 
 
Als facilitator tweedaagse bijeenkomsten georganiseerd voor een afdeling maar ook in de rol 
van dagvoorzitter opdrachten gedaan. 
 
Interim management en projectopdrachten gedaan voor onder andere NS Reizigers, Attica, 
ERTMS Pilot Amsterdam-Utrecht, NS Hispeed en Mercatus. Logistiek en verbinden van mensen is 
daarbij de overeenkomst in de opdrachten. 

 2009 – 2011  NS Hispeed 

Gefunctioneerd op het scheidingsvlak van het project HSL introducties en de logistieke 
organisatie om de dynamiek van het project mogelijk te maken in de bestaande business. 

  1985 – 2009   NS Reizigers en ProRail 

  Diverse functies binnen NS wat nu gescheiden is in NS Reizigers en ProRail. Tot 1992 in en rond 
Utrecht CS in onregelmatige diensten in de uitvoering van de treindienst. Daarna bij de 
logistieke planning gestart en vanaf 2001 in leidinggevende functies gewerkt. 

  De jaren 2009 tot en met 2011 

Curriculum Vitae / portfolio 
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  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
 2013 – heden Natuurmonumenten 

Als vrijwilliger maandelijks een dag aan het werk in de omgeving van Kasteel de Haar in 
Haarzuilens op de landgoederen van Natuurmonumenten. Daarnaast bij diverse activiteiten 
extra inzet voor bijvoorbeeld een boomplantdag, OERRR en dergelijke. 

 2008 - heden  Stichting Scouting Jeugd Hoograven 

Binnen de stichting de rol van voorzitter vervult voor twee termijnen en daarna als 
penningmeester tot op heden. De stichting beheert de materialen en het gebouw waar de 
vereniging Scouting Hoograven gebruik van maakt.   

 2000 – 2005  Kopersvereniging Zwarte Woud 

Bij de bouw van de vijf rijen huizen bij het Zwarte Woud in Utrecht met enkele buurtbewoners de 
Kopersvereniging opgericht. Als schakel tussen bouwer en kopers gefungeerd in de rol van 
voorzitter. Na afronding van de bouw als buurtvereniging verder gegaan om activiteiten te 
organiseren. 

 1986 – 2008  Leiding en Bestuurslid Scouting Hoograven 

De vereniging verzorgt het spel voor de jeugdleden. Als leiding begeleid je de kinderen tijdens 
de bijeenkomsten en kampen. Leiding gegeven aan de leeftijdscategorie 11-14 en 18-21 jaar. 
In het bestuur de functies van voorzitter, secretaris en groepsbegeleider vervuld. Als bestuur 
bezig met beleid van leden- en kaderwerving en het aanbod van het spel. 

  
 Hobby Fietsen 

  Op de racefiets samen met mijn vrouw tochten van 50 tot 70 kilometer maken. Met een enkele 
keer deelname aan een toertocht zoals de Tour de Utrecht, een week voor de Tour de France 
op het traject van de 2e etappe rijden. 

  Geocaching 

Aan de hand van GPS coördinaten op zoek naar caches (schatten) in de aarde (geo) die 
liggen verstopt over de gehele wereld. Een combinatie van wandelen, puzzelen, rust en nieuwe 
plekken ontdekken waar ik van geniet.  

 
   
 

 
 


