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PERSONALIA

CURRICULUM 
VITAE

Naam
Sjors van den Berg

Geboortedatum & plaats
23 juni 1981, Winterswijk,

Adres
Wisselwachter 44 
1567 LD Assendelft

SAMENVATTING
Ik ben een enthousiaste en ambitieuze professional met 8+ jaar ervaring in sales en  
management. Onlangs behaalde ik in het kader van een cariereswitch met succes 
mijn universitaire bachelor Bestuur- en Organisatiewetenschap. Gedurende mijn studie 
werkte ik onder andere als onderzoeks-assistent aan onderzoeken op het snijvlak van  
governance en openbaar bestuur.

Ik ben een gespecialiseerd in onderzoek, projectmanagement en (ethisch) leiderschap. 
Mijn kracht ligt in het samenbrengen van belangen, het vinden van verbinding en het  
enthousiasmeren van mensen door gezamenlijk te brainstormen over praktische 
oplossingen en het aanbrengen van focus door hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. 

.

Mobiel: +31(0)6 266 266 24Linkedin: linkedin.com/in/sjorsvandenberg E-mail: s.vanden.berg@xs4all.nl

WERKERVARING
Van den Berg | Project management & Research
Zelfstandig Projectmanager / Onderzoeker (full-time)
• Evaluatie van de Wet Bestuur en Toezicht, onderzoeksproject in opdracht 

van Nationaal Register, Den Haag;
• Onderzoek naar de gevolgen van de sluiting van JJI Amsterbaken, 

onderzoeksproject in opdracht van de Gemeente Amsterdam;
• Opleidingsmanager voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid:

• Verkorte Controllersopleiding; 
• Masterclass Public Control;
• Control in het Onderwijs. 

• Begeleiding van externe evaluaties van diverse raden van toezicht;
• Initiatiefnemer van het INDABA initiatief, een project dat zich richt op 

de ontwikkeling van maatschappelijke meerwaarde door het creëren 
van een inspirerende omgeving waarin deelnemers samenwerken aan 
ideeën gebaseerd op persoonlijke kennis en ervaring (in ontwikkeling).

Het Zijlstra Center for Public Control & Governance
Onderzoeks-assistent / Junior onderzoeker (part-time)
• Onderzoek naar de gaten in de Wet Bestuur en Toezicht, in samenwerk-

ing met de NRC. Het project leidde tot een publicatie van 4 pagina’s in de 
zaterdageditie van deze krant;

• Ontwikkeling van een professionaliseringsprogramma voor toezicht- 
houders, het programma is nog steeds in gebruik door de Vereniging 
van Toezichthouders van Onderwijsinstellingen; 

• Onderzoek naar de ambitie en grenzen van verantwoordelijkheid van  
interne raden van toezicht in de Nederlandse (semi)publieke sector;

• Editor van een publicatie waarin verschillende wetenschappers en  
practitioners reflecteren op interne raden van toezicht in de Nederlandse 
(semi)publieke sector.

Palm Professionals B.V.
Operationeel Teammanager (part-time)
Manager van een promotietieteam voor telecom-aanbieder BEN.

Electronische Detailhandel 
Diverse managementfuncties bij verschillende aanbieders van consumenten- 
electronica.

2015 - heden

2011 - 2014

2010 - 2011

2000 - 2009

Onderzoek
Organiseren
Management
Leiderschap

Creatief
Analytisch
Communicatief
Pragmatisch
Samenwerken
Flexibel

VAARDIGHEDEN

COMPETENTIES
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OPLEIDINGEN
BSc Bestuur- en Organisatiewetenschap  
Vrije Universiteit Amsterdam 
Keuzemodules:
• Honours Programme: Leadership (Vrije Universiteit Amsterdam);
• Honours Programme: Rhetorica (Universiteit van Amsterdam);
• Human Resources Management (Vrije Universiteit Amsterdam).
Thesis: Professionele identiteit en organisatieverandering, onderzoek naar 
de impact van de decentralisatie van de Nederlandse jeugdzorg op de  
professionele identiteit van medewerkers in de tweedelijnszorg. Persoon-
lijke verdieping: The functie van weerstand tegen verandering (Cijfer: 8).

Bedrijfseconomie / Management, Economie & Recht  
Propedeuse (cum laude), Hogeschool van Amsterdam

Retail (part-time), MBO
Samenwerkingsverband tussen ROC Oost Nederland & Megapool B.V.

MAVO - (D)
Schaersvoorde Winterswijk

2010 - 2015

2009 - 2010

2002 - 2004

NEVENACTIVITEITEN

2014 - 2015

2013

2011 - 2012

2010 - 2011

The Midfield
Fellow
The Midfield onderzoekt en ondersteunt de legitimiteit, professionaliteit en 
kwaliteit van strategie, governance & bedrijfsvoering in het Nederlandse 
middenveld op strategisch en operationeel niveau. 

14th International Winelands Conference Programme Committee
Project Manager, Technisch Editor / Reviewer
De Winelands Conferentie vond in april 2014 plaats in Stellenbosch 
Zuid-Afrika. Lid van het internationale team belast met het proces om 
van ruwe conferentiebijdragen te komen tot een wetenschappelijke  
publicatie (i.s.m. de Public Skool vir Leierskap). Dit resulteerde in het boek:  
“Innovation for the Urban Age”.

GGD Zuid-Holland West
Beleidsmedewerker (internship / eigen initiatief)
Werkervaringsplaats bij de interim directeur die belast was met het  
oplossen van de financiële wanorde bij de Gemeenschappelijke regeling 
GGD Zuid-Holland West (omzet € 22mil. met 8 deelnemende gemeenten). 
Tevens diende zij de fusie met de GGD Den Haag te begeleiden en was zij 
belast met de liquidatie van de resterende overheidsinstantie.

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen
Mentor eerstejaars studenten

Studievereniging EOS, Amsterdam
Voorzitter van de Bachelor Commissie
Organiseren van studiegerelateerde activiteiten. 

1994 - 1998

Mobiel: +31(0)6 266 266 24Linkedin: linkedin.com/in/sjorsvandenberg E-mail: s.vanden.berg@xs4all.nl

SKILLS
PUBLICATIES
2015
WBT onder de loep: Meer maatwerk 
noodzakelijk
Minderman & Van den Berg

2014
Is internal supervision in Dutch 
non-profit organizations relevant 
to the decentralization of Central 
Government?
Minderman & Van den Berg
Gepresenteerd op de 14e Interna-
tionale Winelands Conferentie in 
Stellenbosch, Zuid-Afrika

2014
Waar is de raad van toezicht?  
Deel III: De Verklaring van Ambi-
tieus Toezicht?
Minderman, Van den Berg, Bik-
ker-Trouwborst, Van Marle, Simons, 
Somers & Spetter

2013
Waar is de raad van toezicht?  
Deel II: Een bundel van visies en 
ideeën.
Minderman, Goodijk & Van den Berg

Prof. Dr. G. (Goos) D. Minderman

+31 (0)6 21 811 251 
goosminderman@gmail.com

Drs. E. (Esther) M. Spetter RC

+31 (0)6 54 675 743
espetter@xs4all.nl

REFERENTIES
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