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Kort profiel  
Als open persoonlijkheid werk ik op een daadkrachtige en pragmatische 
wijze. Mijn vakbondsachtergrond in combinatie met mijn 
managementachtergrond maken dat ik de ’taal’ en behoeften van beide 
zijden kan verbinden. Ik ben een type dat met gevoel voor verhoudingen 
vanuit het praktisch gegeven zoekt naar structurele oplossingen. Inhoud is 
maar deels bepalend, maar vooral authentiek leiderschap, humor, 
openheid in communicatie en wederzijds respect. Vastgelopen 
communicatieprocessen weer vlot trekken door het onbespreekbare 
bespreekbaar te maken.  

 
 Naam W. (Wim) de Rooij  
 mobiel 06 3654 3417 
 E-mail wimderooij@POMbetuwe.nl  
   

  

 

  Activiteiten 
 2012 - heden  POMbetuwe 

Oprichter en partner van samenwerkingsverband POMbetuwe. Voor opdrachtgevers vast 
aanspreekpunt en integrale aanpak. De backoffice zorgt voor kwaliteitsborging en continuïteit.  

 2010 - heden  woonwensrealisatie 

Adviseur om mensen met wensen te begeleiden bij (ver)bouwplannen. Het vormgeven van 
ideeën, maken kostencalculaties, vergunningentrajecten, selectie aannemers en 
bouwbegeleiding. Kortom een compleet dienstenpakket in samenwerkingverband met andere 
professionals. 

 2008 – 2009 Hoofd personeel en organisatie streekvervoerbedrijf (Qbuzz) 

Vanuit de rol van hoofd personeel & organisatie als implementatiemanager gewerkt aan de 
organisatiestructuur van een nieuw te starten openbaar vervoerbedrijf. Invulling gegeven aan 
het professionalisering van het personeelsbeleid binnen Qbuzz. Het inrichten van 
medezeggenschap en deze trainen en coachen om van een procedurele tot een proactieve 
medezeggenschap te komen. Daarnaast zoeken naar passende oplossingen voor 
overcomplete medewerkers. Introduceren van nieuwe cultuur door taal, voorbeeldgedrag en 
vooral een open vorm van communicatie. Samen met ROC Twenthe een passend 
opleidingsprogramma ontwikkeld waarbij via werkvormen maximale betrokkenheid werd 
gerealiseerd. Kortom voorwaarden creëren waarin medewerkers zich betrokken en gehoord 
voelen.  Resultaat ruim 20% lager verzuim en 25% hogere medewerkertevredenheid.    

 2002– 2008 cao onderhandelaar openbaar vervoer, projectleider individuele zaken (FNV Bondgenoten) 

  Bij Haagse Tramweg Maatschappij (HTM) met management gewerkt aan cultuuromslag. 
Gezorgd voor nieuw soort cao en andere structuur. Convenantafspraken gemaakt over de 
wijze waarop medewerkers en management met elkaar omgaan. Gewerkt om van een 
reactieve en proactieve ondernemingsraad te maken. Uitwerken van laagdrempelige en 
interactieve communicatievormen om medewerkers mee te nemen in het noodzakelijke 
veranderingsproces i.v.m. toekomstige aanbesteding. Het opzetten van een  
ombudsmanfunctie binnen HTM.  
In deze periode ook als projectleider individuele zaken verantwoordelijk voor de opbouw van 
een klantgerichte ledenservice op het gebied van individuele vragen.  
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 1998 – 2000 consultancy 

  Als freelancer werkzaam bij sociaal adviesbureau Albatros. Re-integreren van langdurig 
werkzoekenden, WAO-ers en Marokkaanse jongeren. Dit gebeurde door actieve benadering, 
nieuwsbrieven en presentaties bij ondernemersverenigingen. Doelgroepenbenadering was 
lastig en vereiste een andere insteek dan gebruikelijk. Via het aanbieden van stageplaatsen 
werd de mogelijkheid geboden om arbeidsritme op te doen en een netwerk op te bouwen. 

  

 
 
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
   
 2014 - heden bestuurslid museumcommissie Jan van Riebeeckhuis Culemborg 

 2013 - heden buurtbemiddeling 

Inzet opleiding mediation bij vrijwilligersactiviteit buurtbemiddeling 
  2012 - heden bestuurslid leefbaarheid kleine kernen 

N.a.v. een mogelijke opheffing van de onderwijsvoorziening in Zoelmond mede oprichter van 
de initiatiefgroep Zoelmond. Via diverse wegen de dialoog gezocht en gevonden met 
gemeentelijke instanties. Een eigen, onderbouwd, burgerinitiatief ontwikkeld en ingediend. 
Gerichte inspanning op betrokkenheid van bewoners via nieuwsbrieven en georganiseerde 
bijeenkomsten.  

 2013 - 2014 cliëntenraad en centrale cliëntenraad Vecht en IJssel  

 2002 - 2006 Bestuursfunctie Oranjevereniging  

  1999 - heden Lidmaatschap belangenvereniging logistiek (SMC networks) 

 1997 – 2006 Voorzitter Medezeggenschapsraad basisonderwijs 

 
 Hobby Restauratie oude voer- en vaartuigen 

Belangstelling voor historisch erfgoed, of dit nu huizen, voertuigen of vaartuigen zijn. De 
vormgeving, maar ook de ambachtelijkheid spreken me aan. In de loop der jaren heb ik mijn 
huidige woning (dorpsboerderij uit 1792) en een aantal oude voertuigen gerestaureerd. Laatste 
project is de restauratie, met twee vrienden, van een vooroorlogs zeiljachtje. Het terugbrengen 
in de oorspronkelijke staat, het aanleren van oude technieken en het werken aan het behoud 
van een stuk historisch erfgoed zijn daarbij drijfveren.  

 
 

   
 

 
 


