TESSA STOTTELAAR
Projects Young Professional
Authenticiteit en openheid heb ik hoog in het vaandel. Ik zoek vanuit
daar altijd naar een natuurlijke verbindingen en ik vind het mooi om
mensen te inspireren. Ik ben veerkrachtig en zal altijd moeite doen om
problemen op een positieve manier op te lossen. Als ik daarbij ook mijn
creativiteit in kan zetten ben ik helemaal op mijn plek.

E R VA R I N G

TROTS OP

Changemanagement bij implementatie
capaciteitsmanagement

Het
schrijven,
redigeren
en
coördineren van het vormgevings- en
drukproces van mijn eigen kookboek.
In 4 maanden tijd opgeleverd en veel
media aandacht behaald.

Ministerie van Defensie | Juli 2018 – sept 2018

Ondersteunen bij organisatorische en culturele veranderingen binnen het
defensie onderdeel Joint Informatie Voorziening Commando op het
gebied van een nieuwe afdeling; capaciteitsmanagement.
Ik was er een sparringpartner en thermometer voor de nieuwe
organisatie. Ik ging in gesprek met alle stakeholders en creëerde
draagvlak en helderheid voor aankomende veranderingen.

Projectleider Regionaal opleidingsplan verpleegkundige
vervolgopleidingen

Mijn vermogen om snel grote
hoeveelheden informatie in mij op te
nemen, te doorzien en weer praktisch
bruikbaar te maken. Met name de
(politieke) consequenties voor mens
en organisatie krijgen mijn aandacht.

LUMC | sept 2017 – mei 2018

Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek naar de
verschillende opleidingen per afdeling binnen 7 ziekenhuizen in regio
Leiden en Den Haag. Dit onderzoek was met name gericht op de
beleving en belemmeringen op de werkvloer. Ik sprak daarvoor alle
niveaus binnen de zorg.
Analyse op professionele en heldere wijze presenteren aan werkvloer,
management en raden van bestuur. Hierdoor veel mensen gemotiveerd
en geïnformeerd.
Resultaat: een breed draagvlak gecreëerd voor de problematiek. Met
zorg professionals een plan van aanpak (bottom-up) ontwikkeld voor het
verhogen van opleidingsaantallen en kwalitatief verbeteren van de
opleidingen.
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Verbouwing OK-afdeling
Diakonessenhuis | jun 2016 – sept 2016

Als assistent-programmamanager ondersteuning bieden aan een
programmamanager
op
het
gebied
van
projectplanning,
managementrapportages, en het algemene project- en bouwproces.
Ook zorgde ik voor verbondenheid en goede samenwerking tussen de
verschillende projectleiders. Issues loste ik op door naar een oplossing te
zoeken waarin allebei de partijen zich konden vinden.

Vrijwilligerswerk – Begeleiding mensen met een beperking
Ariane de Ranitz | jan 2019 - heden
Het voorbereiden van de paarden en het begeleiden van ruiter en paard
tijdens de les. De lessen zijn gericht op mensen met een beperking
(fysiek en/of mentaal). Het doel is mensen te laten genieten van
ruitersport in een veilige omgeving. Hier draag ik aan bij door ruiters te
begeleiden, gerust te stellen en aan te moedigen.

TRAINING
Richt je kracht
Accountmanagement
Design Thinking
Presenteren met Impact
Creatief Problemen Oplossen
Prince 2 Foundations – est. 09
Projectmatig creëren –Phaos
Insights
Programmatisch creëren - Phaos

ANDEREN OVER TESSA
“Tessa is leergierig, initiatiefrijk en creatief. Ze leert en schakelt snel. Ze doorgrondt een situatie snel en vormt dan een
gefundeerde mening en komt tot vaak tot meer oplossingsrichtingen.” Ingrid van de Boel - Manager FB Diakonessenhuis
“Ik heb Tessa leren kennen als een enthousiaste en gedreven collega. Ze is duidelijk, afspraak is afspraak en op een
vraag krijg je altijd een antwoord. Ze is sociaal in de omgang en prettig om mee samen te werken.” Marcel Willems Willems Installatiemanagement

