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CURRICULUM VITAE
PROFIEL:

KORTE OMSCHRIJVING
VAN KENNIS:

OPLEIDINGSNIVEAU

Menno heeft een achtergrond in de Geestelijke
gezondheidszorg en zich altijd ingezet voor concrete
verbeteringen voor cliënten. Het is zijn overtuiging
dat dat pas lukt met een goed functionerend team.
Hij is graag betrokken bij het ontwerpen en
uitvoeren van trajecten die teamontwikkeling
realiseren. Deze kunnen de implementatie van een
Evidence Based Practice betreffen maar ook de
wijze waarop professionals samenwerken. Wat hem
betreft gaat het in ieder geval over inhoud en
resultaat.
Hij voelt zich thuis in (management-)teams en
organisaties in de GGZ en is inzetbaar in
aanpalende sectoren als Maatschappelijke opvang,
GGD’en, verslavings- en forensische zorg.

Na de opleiding tot B-verpleegkundige, de opleiding
tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en de
Voortgezette Opleiding Beroepsinnovatie heb ik
enkele jaren gewerkt in de (ambulante) psychiatrie,
onder meer als behandelaar van langdurig van zorg
afhankelijke cliënten.
Na de middel-managementopleiding
gezondheidszorg was in aanvankelijk werkzaam als
coördinator en daarna als teammanager van een
ambulant behandelteam.
Mijn kennis over en ervaring met de uitvoering van
projecten, beleidsveranderingen en vernieuwingen
in de zorg is gericht op cliënten en hun netwerk,
medewerkers en organisaties in de (ambulante)
geestelijke gezondheidszorg.
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Menno Moraal
19 november 1960
Tiboel Siegenbeekstraat 10
2313 HB Leiden
071-5121595
06-21521988
mjmoraal@casema.nl
gehuwd, 3 kinderen

WERKERVARING
Sept. 2007-heden
Actief als ZZP’er

Trainingen en cursussen
• Verzorgen van trainingen Evidence Based Practices (ACT, FACT en CTI, IDDT) in
de GGZ en aanpalende sectoren.
• Projectleider IDDT GZZ Leiden
• Verzorgen cursus Psychopathologie in ‘de Rooyse Wissel’, forensisch
psychiatrisch Centrum, Venray
• Verzorgen cursus Psychopathologie in de Academie voor Psychodynamica
• Verzorgen gespreksvaardigheden in module Bemoeizorg, Hogeschool Avans+,
Breda
• Diverse gastcolleges/workshops
Interim werkzaamheden
• Juli 2009- januari 2010. Curium-LUMC, Academisch Centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie. Gesloten opnameafdeling, behandelcoordinator a.i.

2001-sept. 2007
Teammanager bij GGZ Leiden, e.o. Langerdurende zorg, lid Managementteam.
Taken: Leidinggeven aan een fusie van een aantal teams tot een geïntegreerd,
multidisciplinair team.
Integraal verantwoordelijk (personeel, budgettair/financieel, facilitair, kwaliteit). Het
opstellen van begrotingen en jaarplannen (volgens INK systematiek).
Het mede ontwikkelen en invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ). Het
implementeren van een nieuwe werkvorm (ACT) voor cliënten uit de moeilijkste
doelgroep. Participeren in overlegvormen met ketenpartners (Gemeente, GGD,
Welzijnsorganisatie, Maatschappelijke opvang) o.a. in het kader van de WMO.
Organiseren van een groot landelijk congres.
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1994-2001
Teamcoördinator en SPV, RIAGG Leiden, Sociale psychiatrie.
Coördineren van het primair proces, participeren bij de vorming van een stedelijk
netwerk voor cliënten en mede organiseren/implementeren van de inzet van SPV’en in
een aantal huisartspraktijken in Leiden.

1990-1994
SPV, Centrale RIAGG dienst te Amsterdam.
Zorgverlening aan dak- en thuisloze cliënten.

1985-1990
B- Verpleegkundige, Gesloten opnameafdeling, Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest te
Oegstgeest

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
Maart 2010
Febr. 2009
2006-2007

Training Projectmatig creeëren (PMC)
Organisults, trainerslicentie TTR-trainer (zie: organisults.nl )
IBO-Leusden, Health Care Bedrijfskunde
Verbreding theoretische en praktische basis op de bedrijfskundige velden
• Strategie en beleid
• Marketing en communicatie
• Financieel management
• Organisatie en management
• Human Resource Management
• Informatie- en communicatietechnologie
• Distributie en logistiek
Het uitvoeren van een bedrijfskundige analyse in bij de Vrije Universiteit
Amsterdam en het VU medisch centrum. Diploma.

2004

Individueel coachingstraject bij Functie Mediair- Amsterdam
Persoonlijke organisatie, situationeel leidinggeven en coaching van
medewerkers

2003-2004

In-company Management Development programma, Rijngeestgroep.
Getuigschrift.
• Situationeel leidinggeven
• Coaching
• Projectmatig werken
• Financieel management
• HRM
• Communicatievaardigheden
• Kwaliteitsmanagement
Planmatig werken.
2-daagse cursus Boertien & Partners

2003
1999-2001

Middel management opleiding Gezondheidszorg (kaderopleiding),
Hogeschool van Amsterdam
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Hogeschool van Amsterdam
Vakken: personeelsmanagement, verandermanagement, leidinggeven,
communicatievaardigheden, kwaliteitszorg, financieel management.
Getuigschrift.
1996

Cursus Ziekteverzuimpreventie

1992-1993

VO-Beroepsinnovatie en Methodiekontwikkeling, Hogeschool van
Amsterdam
Vakken: o.a. systeemtherapie, supervisie. Getuigschrift.
Maatschappelijke Gezondheidszorg-GGZ, Hogeschool van Amsterdam
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) opleiding. Diploma.

1988-1990

1982-1985

RIAGG Zuid-Holland Noord

B-Verpleegkundige, Psychiatrisch ziekenhuis Endegeest te Oegstgeest.
Diploma.

AANVULLENDE VAARDIGHEDEN
Gecertificeerd TTR trainer zie www.Organisults.nl
Lead auditor van het Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF.nl)
Computervaardigheden: MAC, Windows

STERKE EIGENSCHAPPPEN
Een inspirerende en gedreven persoonlijkheid met communicatieve vaardigheden,
resultaatgericht, ontwikkelaar, flexibiliteit, humor, loyaliteit, omgevingsbewustzijn.

