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PERSOONLIJKE GEGEVENS  
Marijke Burghoorn (drs.) 
Organisatieadviseur/trainer 
 
Sinds 5 jaar zelfstandig 
organisatieadviseur. Daarvoor ruim 10 
jaar werkzaam geweest als senior 
consultant voor TNO Management 
Consultants. Sinds 2017 eigenaar 
Shortstay Bilderdijk. 
 
OPLEIDINGEN 

• Black Belt Lean Six Sigma, BSI 
Manchester 2009 

• Process Management SqEME, 
2003 

• Lead assessor ISO 9001, TNO 
Certification, 2001 

• NLP Practitioner, Saxion 
Hogeschool Enschede, 1999 

• Culturele Antropologie, RUU, 1992 
 
 
EXPERTISE 
Adviseur, trainer en projectleider op het 
gebied van kwaliteitsmanagement en 
organisatiebrede ontwikkelvraag-
stukken. 
 
KERNKWALITEITEN 
Verhelderend, creatief denkend. 
analytisch, resultaatgericht, 
ondernemend, empatisch, sociaal en 
communicatief vaardig, klantgericht, 
betrokken. 
 
PROJECTEN O.A. 

• Ontwikkelen, organiseren en 
uitvoeren van Green Belt 
opleidingen Lean Six Sigma, 

voor het UWV, zorginstellingen 
en open inschrijving. Coaching 
van deelnemers bij hun 
praktijkopdracht.  

• Ontwikkelen en uitvoeren van 
Lean auditing; het onderzoeken 
van verspillingen in processen 
en het lerend vermogen van een 
organisatie.  

• Introduceren van Lean in de Zorg 
bij verschillende zorginstellingen; 
het ondersteunen van 
zelforganiserende teams bij het 
vormgeven van Lean binnen het 
team 

• Uitvoeren van incident-
onderzoeken in de zorg (lid van 
de onderzoekscommissie 
Philadelphia) 

• Uitvoeren van veiligheidsaudits 
(medicatie, brand, hygiëne, 
BOPZ) op locaties van 
Philadelphia 

• Certiked: Auditor voor ISO 9001-
2008/2015. Uitvoeren van 
kwaliteitsaudits binnen 
verschillende zorginstellingen. 

• Advies en ondersteuning bij  
implementatie kwaliteits-
systemen; bij verschillende zorg- 
en welzijnsorganisaties met 
betrekking tot de Wmo en de 
Wet Langdurige Zorg 

• Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land: advies en ondersteuning 
bij HKZ certificering, vanuit hun 
visie op Betrokken Zorg.  

• Arcon: ontwikkeling van de 
Menselijke Maat, een 
auditsystematiek waarbij de 
uitkomsten van cliënten op de 
doelen van de Wmo (autonomie, 
participatie, sociale relaties en 
welbevinden) als uitkomstmaat 
gehanteerd worden.  

• Uitvoeren van audits Menselijke 
Maat, binnen verschillende zorg-
en welzijnsorganisaties in 
Twente (2014-2016 

• Volksuniversiteit Enschede: als 
vrijwilliger uitvoeren Training en 
coaching ‘Jouw route naar je 
doel’ (2015-2016) 

 



 
 

 
 

TRAINERSERVARING (OVERIG) 

• Training Geluksgericht 
Werken: voor ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg en Wmo-
consulenten van gemeentes 

• Trainer Waarderend Auditen,  
Waarderend onderzoeken & Lean 
Auditen bij vele organisaties.  

• Trainer Lean Six Sigma bij 
diverse organisaties 

• Trainer kwaliteitsmanagement bij 
diverse organisaties 
 

 
ONDERZOEKEN, O.A. 

• Uitvoeren van diverse 
evaluatieonderzoeken van 
projecten die in opdracht van 
de Provincie Overijssel zijn 
uitgevoerd, alle op het gebied 
van participatie (2014-20160 

• Evaluatieonderzoek 
Cultuureducatie Enschede 
92017- heden) 
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