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G L E N N  V A N  

D E R  V L E U T E N  

S P E C I A L I T E I T  

Analyse en diagnose van 
complexe opgaven  

Co-creatieve visie- en 
conceptontwikkeling 

Mensen meenemen in 
complexe veranderings-
trajecten 

Vertalen van strategie naar 
inrichting van organisatie en 
processen 

Complexe verhalen in beeld 
brengen 
 

WE R K E R VA R ING  

in 

“Enthousiaste bruggenbouwer met passie voor complexe opgaven.” 

Ruimtelijke vraagstukken en organisatievraagstukken komen vaak hand in hand 
op mijn pad. Ik zie dat met toenemende gelaagdheid ook de complexiteit van 
vraagstukken stijgt. Ik geloof in de kracht van samenwerking en 
complementariteit. Het is mijn overtuiging dat diversiteit in kennis, kunde en 
persoonlijkheid de effectiviteit en duurzaamheid van oplossingen versterkt. En 
mijn passie om complexe opgaven in het publieke domein werkbaar te maken 
in de praktijk.   

Ik beheers de kunst om verandering niet ‘van bovenaf’ in te zetten, maar samen 
mét in- en externe stakeholders. Ik sla bruggen tussen mensen en belangen en 
help organisaties van ‘A’ naar ‘B’ op de manier van ‘B’. Niet vanuit confrontatie of 
probleem, maar om te groeien en te ontwikkelen. Ik breng creativiteit en 
energie, luister met aandacht, stel scherpe diagnoses en schakel met gemak. Ik 
denk in kansen en communiceer krachtig in woord én beeld.  

Co-creatie en sociale innovatie zijn sleutelbegrippen in mijn werk. Ik floreer in 
een veranderende omgeving waar mensen samen op reis willen naar iets 
nieuws. 

inspireren i.p.v. motiveren 

INTERIM-MANAGER, TRAINER EN COACH 
Zelfstandig, www.meridio.nl / 2020 - heden 

Zelfstandig bureau in interimmanagement, talentontwikkeling, 
teamontwikkeling, training en coaching.  
 

ADVISEUR, COACH, INTERIM-MANAGER, PROCES- EN 
PROJECTMANAGER 
360˚rond / juli 2012 – heden, ZZP  
 

Zelfstandig bureau dat werkt voor overheden en (maatschappelijke) 
organisaties en zich richt op proces- & projectmanagement, interim-
management, beleidsadvisering, training & coaching. Centraal staat: 
verandering. En meer in het bijzonder co-creatie, participatie en sociale 
innovatie. 

…. 

 
 

P R O J E C T  

www.meridio.nl 

www.linkedin.com/in/
glennvandervleuten/ 

SOCIAL INNOVATOR, PROCESMANAGER EN 
BRUGGENBOUWER 
De Plekkenmakers / maart 2015 - heden, ZZP 

Onafhankelijk en multidisciplinair team van creatieve doeners en analytische 
denkers, die gespecialiseerd zijn in co-creatieve visie- en concept-
ontwikkeling voor gebouwen en gebieden. 
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T A A L  

Nederlands …… + + + + + 
English ………… + + + + + 
Deutsch ……….. + + + 
 

WE R K E R VA R ING  VE R VOL G D  

2016  PEOPLE UNLIMITED 
  Mastering Your Successe 

2012   PEOPLE UNLIMITED 
  Mastering Your Leadership 

2011  PEOPLE UNLIMITED 
  Mastering Your Excellence 

2012  STRIGO 
  Factor C 

OP L E IDING E N & T R A INING E N 

C O M P E T E N T I E  

Daadkrachtig 
Sensitief 
Inspirerend 
Analytisch 

Verbindend 
Coachend 

N E V E N F U N C T I E  

T rainer  
2020 - heden 
Het Is Geen Kunst! 
Complexe verhalen in 
beeld brengen 
Werkhoven 

ADVISEUR, PROCES- EN PROJECTMANAGER 
Pioniers Maatschappelijke Vraagstukken / juli 2013 – 2017, ZZP 

Zelfstandig adviesbureau dat maatschappelijke instellingen en burgers 
helpt met hun complexe strategische vraagstukken. 
 

2013  DE MONCHY & BAKKER 
  Een ijzersterke pitch maken 

Natuurlijke Verbinder. B rug g enbouwer. Groot inlevingsvermogen. Luistert 
met aandacht. Analytisch. S telt s c herpe diag nos es . Dringt snel door tot de 
kern. Schakelt met gemak. Leest mensen. Denkt in kansen en mogelijkheden. 
P os itieve benadering . Hulpvaardig. Zet talenten in een team goed neer. 
C ommunic atief s terk in woord én beeld . Neemt mensen mee. Duidelijke 
vis ie. Nieuwsgierig. Leergierig. Out-of-the-box. Komt met heldere en nieuwe 
oplossingen. Creatief. Niet aflatende inzet. Enthousiast. Inspirerend. 
B evlog en en res ultaatg eric hte doener. Bezield. Prettig. Plezierig. 
Vriendelijk. Respect. Vertrouwen. Humor. Constructief. Sta regelmatig stil en 
beschouw. Faciliterende leider. Strateeg. B ehoudt en bewaakt overzic ht. 
B ewaart de rus t. Neemt verantwoordelijkheid. Doorzetter. S tuwende 
krac ht. Durft de waarheid te zeggen. Organiseert en regelt. Schudt op en lost 
op. Maatschappelijk rendement. Onbaatzuchtig. Waardenvol. Prima 
professioneel ‘genenpakket’. 

C OMP E T E NT IE S  & VA A R DIG HE DE N 

2019  DE BETEKENAAR 
  Visueel leiderschap 

PROJECTLEIDER/PROCESBEGELEIDER 
Ruimte voor Ideeën / juni 2013 – heden, ZZP 

Ruimte voor Ideeën begeleidt lokale initiatieven om te komen tot 
herbestemming van vastgoed. Kern van de aanpak is het faciliteren van 
participatie/co-creatie en businesssupport. Ruimte voor Ideeën is bij 
uitstek geschikt voor maatschappelijk betrokken vastgoedeigenaren die 
met leegstaand vastgoed of leegkomend vastgoed worden 
geconfronteerd. 
 
PROCESBEGELEIDER 
KaapZ / januari 2018 – juli 2019, ZZP 

KaapZ helpt om complexe vraagstukken op een relatief eenvoudige 
manier aan te pakken met behulp van modern leiderschap. Door alle 
belanghebbenden bij het complexe vraagstuk bij elkaar te brengen om 
samen de toekomst vorm te geven – en zo ervoor te zorgen dat de zwerm 
betrokkenen in de gewenste richting in beweging komt en blijft. KaapZ 
helpt je van een complex vraagstuk een gezamenlijke opgave te maken 
van alle betrokken partijen. En productieve ontmoetingen te organiseren 
waarmee je het vliegwiel van verandering op gang brengt en houdt. 
 



 
 

 
 

 R E L E V A N T E  
O P D R A C H T E N   

PROCESBEGELEIDER 
Gemeente Halderberge, Oudenbosch (lokale overheid) / sept 2020 - 
heden 

Evaluatie samenwerking team Realisatie en bepalen gezamenlijke ambitie 
ten op basis van actuele trends en ontwikkelingen. 
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inspireren i.p.v. motiveren 

PROCESBEGELEIDER 
Samenwerking Water West-Brabant, Breda (lokale overheid, waterschap) / 
april-juni 2020 

Evaluatie samenwerking binnen Bestuursakkoord Water en met lokale 
overheden, waterleidingbedrijven en waterschappen de gewenste richting 
bepalen waarin de samenwerking zich kan ontwikkelen.  

PROCESBEGELEIDER 
Gemeente Katwijk (lokale overheid) / oktober 2019 – augustus 2020 

Ontwikkelen integrale gebiedsvisie met bewoners, gebruikers en 
stakeholders (pilot omgevingswet).  

PROJECTLEIDER 
Reinaerde, Utrecht (gehandicaptenzorg) / november 2018 – juli 2019 

Ondersteuning proces naar samenwerkingsplaatsen. 

PROCESBEGELEIDER 
Revant, Breda (revalidatiezorg) / juli 2020 - heden 

Begeleiden werksessies om contouren van inrichting en organisatie 
longrevalidatie in 2025 te schetsen. 

PROCESBEGELEIDER 
Delteyk, Werkhoven (onderwijs) / maart – mei 2019 

Begeleiden werksessies om te komen tot actieplan Delteyk 2025. 

PROCESBEGELEIDER 
Stichting Welzijnskwartier, Katwijk (welzijn) / april 2016 – februari 2018 

Begeleiden proces organisatietransitie. 


