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Over Sanne 

 

Ik help mensen in organisaties de potentie van 

zichzelf te benutten. Dat doe ik als projectleider, 

facilitator, coach en adviseur. Ik werk altijd samen 

met de eindgebruikers, werk planmatig, ben 

gedreven en een echte verbinder, faciliteer leren, 

itereer in korte cycli zodat we kunnen leren, ben niet 

bang om me kwetsbaar op te stellen, ik ben een 

doorzetter en maak dingen af.  

 

21 juni 1981 | Nederlandse | Rijbewijs B | Nijmegen-

Lent | sanne@vriendenvanverandering.nl | 

www.vriendenvanverandering.nl | 06 14362879 | 

LinkedIn 

 

 



 
 

4 

 
 
Vrienden van verandering 
Eigenaar, veranderaar & implementatie adviseur 2021 - heden 

Bij Vrienden van verandering kan mijn liefde voor inclusie, begrijpelijke taal én implementeren nog 
verder tot bloei komen. Binnen de projecten kan ik het belang van de samenwerking met 
ervaringsdeskundigen beter uitdragen én voordoen. Stappen zetten om het netwerk begrijpelijke 
communicatie te formaliseren en groepen mensen faciliteren om samen te werken en te leren. Mijn 
ervaring met innoveren en implementeren gebruik ik hier als stevige basis.  
 
Selectie van projecten  
Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg 
Coaching organisaties, kartrekker themanetwerk 
& traject ter bevordering van de samenwerking 
met ervaringsdeskundigen. 
Implementatie coach & facilitator 
Van bestuurder tot ict-medewerker, van 
Communicatie tot gastvrouw in de zorg: het 
voorbereiden van iedereen om de gekozen 
verandering daadwerkelijk door te voeren. Dit 
heb ik gedaan in drie projecten: 

1. Bij Odion – het begeleiden van het 
implementeren van een applicatie om 
het aantal ontmoetingen in de wijk voor 
mensen met een LVB te bevorderen.  

2. Bij Koninklijke Visio – het begeleiden bij 
het onderzoeken van de betekenis van 
spraaktechnologie in de dagelijkse 
ondersteuning van ouderen met een 
visuele beperking.  

3. Samen met Anne Hendriks 
(ervaringsdeskundige) ben ik 
verantwoordelijk om bij 28 organisaties 
de bewustwording te vergroten op het 
samenwerken met 
ervaringsdeskundigen. Om dit te doen 
organiseren we 2 webinars een wekelijks 
spreekuur, zichtbaarheid in het hele 
programma, een kennisproduct en op 
maat workshops bij de organisaties. 

Projectleiders in de zorg & ervaringsdeskundigen 

 
Radar 
Verminderen ziekteverzuim 
Facilitator 
Een brede groep medewerkers (van manager tot 
zorgmedewerker) hebben we in korte tijd 
gefaciliteerd bij het genereren en kiezen van 
ideeën om ziekteverzuim te verminderen. 1 idee is 
direct ingevoerd, twee ideeën worden nader 
onderzocht | Diverse medewerkers zorg  
 
Masterclasses implementeren 
Verzorgen van masterclasses aan projectleiders 
uit de zorg in samenwerking met Health Valley & 
Buro Wisselstroom 
Docent & facilitator 
Tijdens deze masterclasses zorg ik voor de 
groepsvorming en verzorg ik de training in 
vaardigheden als co-design, werkprocessen 
maken, omgaan met weerstand, inzetten van de 
normalization process theory. | projectleiders in 
de zorg  
 
Cordaan 
Implementeren van leefstijlmonitoring 
Implementatie coach & facilitator 
Project dat al meer dan 10 jaar loopt, maar nog 
steeds niet van de grond komt. Ondersteuning bij 
begrijpen van implementeren en de interne 
organisatie klaarmaken voor het maken van 
nieuwe keuzes door generatieve sessies te 
faciliteren | Projectleiders in de zorg  
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Netwerk begrijpelijke communicatie 
Initiatiefnemer & aanjager 2018 - heden 

In mijn werkende leven heb ik een passie ontwikkeld voor begrijpelijke communicatie. Ik merkte dat er veel 
mooie projecten gestart werden, maar dat verschillende groepen mensen elkaar niet konden bereiken. Dat 
gebeurde omdat zij elkaars taal moeilijk konden verstaan. Terwijl taal juist overal werd gebruikt: bij 
bewustwording, bij het promoten van nieuwe producten, etc. Samen met een groep mensen uit de 
gehandicaptenzorg zijn we gestart met het netwerk. In het netwerk werken we samen met 
ervaringsdeskundigen, communicatieadviseurs, tekenaars, en andere geïnteresseerden. Ook organisaties 
als de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en LFB (belangenorganisatie voor mensen met een 
beperking) zijn lid van het netwerk. Het netwerk functioneert zonder uitwisseling van geld. En alle teksten die 
we maken worden nagekeken door ervaringsdeskundigen. Activiteiten die we initiëren zijn:  
 
 
Dag van de begrijpelijke communicatie 
Ten minste een keer per jaar een bijeenkomst 
voor 100 mensen. Dit doen we om met het 
netwerk kennis uit te wisselen en meer aandacht 
voor begrijpelijke communicatie te genereren.  
 
Hertaalsessies persconferentie 
Ten tijde van COVID-19 heb ik vertaalsessies in 
pop-up teams voor de persconferentie 
georganiseerd. We hertaalde de persconferentie 
voor diverse doelgroepen. Dit is gestopt nadat 
stichting lezen en schrijven een begrijpelijke 
samenvatting publiceerde op de website van de 
overheid.  
 

Pop-up hertalingen 
Wanneer het netwerk een moeilijke tekst 
signaleert die hertaling nodig heeft, stellen we 
een pop-up team samen waarmee we een 
hertaling verzorgen. Zoals in 2020 voor de 
verkiezingen.  

 
 

 

 

 

 
Buro Wisselstroom 
Oprichter, eigenaar & implementatie adviseur 2017-2020 

Als ondernemer kwam mijn gedrevenheid en creativiteit goed van pas. In een korte tijd hebben 
Wouter Wolters en ik Buro Wisselstroom opgezet en zijn we een florerend bedrijf geworden. Binnen 
onze projecten droeg ik zorg voor het behoefteonderzoek onder stakeholders en vanuit de specifieke 
vraag die hieruit naar voren kwam, droeg ik bij aan het ontwerp voor nieuwe dienstverlening. 
Wanneer dit ontwerp en de bijbehorende businesscase waren goedgekeurd, maakte ik een 
implementatiestrategie. Afhankelijk van de opdracht bleef ik betrokken bij de volledige 
implementatie. Naast deze werkzaamheden verzorgde ik tevens masterclasses over co-design 
methodes & begeleidde ik projectleiders bij innoveren/implementeren.  Met Buro Wisselstroom 
zorgde we er met een gerichte aanpak en open blik voor dat digitale zorginnovatie leidde tot 
waarde in de praktijk en daadwerkelijk gebruikt zou worden. We hielpen organisaties in alle fases 
van succesvol implementeren. 
  



 
 

6 

 
Selectie van projecten  
IVVU 
Programma Duurzaam Innoveren en 
Implementeren  
Projectleider & Adviseur & Docent 
Programma waarbij 15 ouderenzorg organisaties 
leren innoveren en implementeren door hen te 
faciliteren met een opleidingsprogramma 
bestaande uit masterclasses & praktische 
begeleiding op locatie | Innovatoren en 
Projectleiders in de ouderenzorg, medewerkers 
ouderenzorg  
 
Siza 
Implementeren Jouw Omgeving   
Projectleider 
Het begeleidenvan de implementatie van 
blended Care in de zorg aan mensen met niet 
aangeboren hersenletsel | Behandelaars van 
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel  
 
Verslavingszorg Noord Nederland 
Visie & Strategieontwikkeling  
Adviseur 
Het opzetten van behoefte-onderzoek & 
begeleiden visietraject eHealth. Dat doen we 
door generatieve sessies te organiseren uit alle 
lagen van de organisatie: mensen met een 
verslaving, zorgmedewerkers, management en 
directie. | Mensen met een verslaving  

 
PSW 
Meer regie over eten  
Adviseur 
Het begeleiden van het maken van een klantreis 
om te werken aan meer regie voor mensen met 
een LVB rondom eten. Dit resulteert in veel 
bewustwording op het eigen gedrag en inzicht in 
behoeften van de bewoners | Mensen met een 
licht verstandelijke beperking  
 
Philadelphia 
Vervoer van wonen <-> dagbesteding 
Co-designer 
Samen met verschillende stakeholders hebben 
we in een interactief traject onderzocht hoe het 
wachten op de taxi verminderd kon worden. En 
een ontwerp gemaakt van een dienstverlening 
die dit mogelijk maakte. | Mensen met een 
verstandelijke en fysieke beperking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redmax 
Implementatie adviseur 2016-2017 

Bij Redmax kon ik mij veelzijdig en onafhankelijk inzetten om organisaties te helpen een 
gedragsverandering teweeg te brengen. Het echt veranderen van een organisatie start bij het ontwikkelen 
van een visie en strategie (waar willen we heen en hoe gaan we daar komen). Om vervolgens met een 
concreet product verder te gaan (of dit product te ontwikkelen). Tijdens dit proces werk je toe naar het 
organiseren van verandering zodat het nieuwe product en de nieuwe werkwijze ook ingezet kan worden. In 
de korte periode dat ik voor Redmax heb gewerkt (11 maanden) heb ik Leestalent begeleid bij het 
ontwikkelen van een blended behandeling. Tevens heb ik het ontwerp voor de implementatie gemaakt. 

NoXqs 
Co-designer en Implementatie Adviseur | 2011 - 2016 

Bij NoXqs (spreek uit als: no excuse) kwam mijn veelzijdige aard goed van pas: ik zette me actief in voor 
meer e-inclusie (inclusie in de digitale samenleving); ondersteunde organisaties bij het formuleren van 
beleid rondom de inzet van digitale middelen bij hun cliënten; was inspiratiebron voor eenieder die het 
wilde horen; werkte actief mee in de ontwerp trajecten voor ICT-producten en droeg zorg voor het 
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betrekken van álle eindgebruikers in het ontwerp/ontwikkeltraject. En mijn kennis droeg ik over via onze 
website. Bij Noxqs ondersteunden we organisaties bij ICT-vraagstukken. We ontwierpen, ontwikkelden en 
implementeerden Apps/websites voor (met name) mensen met een verstandelijke beperking. We waren 
bijzonder omdat al onze programmeurs een vorm van autisme hadden (of op een andere manier een 
afstand tot de arbeidsmarkt). 
 
Een kleine greep uit de projecten waarvoor ik 
verantwoordelijk was 
Pluryn & LeoKannerhuis 
Wonen Autisme Toolkit  
Co-design & projectleider 
Het begeleiden van het co-design & 
ontwikkelproces van een applicatie om 
zelfstandigheid te bevorderen bij nét zelfstandig 
wonen | Mensen met autisme  
 
Driestroom 
Ontwikkeling IKKIES Z11  
Co-design & Implementatie ontwerp 
Het opzetten en begeleiden van volledig co-
design en ontwikkelproces van een programma 
om zelfstandig digitaal vermaak te faciliteren | 
Mensen met een ernstig meervoudige beperking  
 

Frionzorg & RIBW 
MijnPlanMaken.nl  
Co-design & Projectleider 
Het begeleiden van het co-design en 
ontwikkelproces van een programma om als 
zorgvragen zelf een zorgarrangement samen te 
stellen | Mensen met een licht verstandelijke 
beperking & mensen met een psychiatrische 
stoornis  
 
Bewustwordingsdagen 
Uitproberen van technologie 
Initiatiefnemer 
In twee verschillende dagen organiseerden we 
een markt voor mensen met een beperking en de 
mensen om hen heen. Iedereen kon hier 
technologie uitproberen. | Mensen met een 
beperking

Blik op media 
Zelfstandig ondernemer & projectleider |2009 - 2011 

Met Blik op media werkte ik als zelfstandige. Ik richtte mijn werkzaamheden hoofdzakelijk in rond het onder 
de aandacht brengen van e-inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in de 
gehandicaptenzorg. Ik vertaalde daarbij de ontwikkelingen in de steeds meer digitaliserende maatschappij 
naar het sociaalpedagogisch werkveld. Met Blik op media maakte ik me sterk voor een betere 
informatievoorziening en een beter mediabeleid bij zorginstellingen. Ook onderzoek en advies bij 
mediavraagstukken behoorden tot mijn werkgebied.  
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Overige activiteiten 
● Opzetten landelijke coalitie begrijpelijke taal in samenwerking met Lea Bouwmeester. Coalitie is na 9 

maanden gestopt omdat financiering niet van de grond kwam. 2020 
● Advisory Board Promotie-onderzoek ‘Design Your Life’ | 2020 – 2021 

Het ontwikkelen van een methode waarmee mensen met een autisme spectrum stoornis door middel 
van technologie zelf hun leven beter vorm kunnen geven.  

● Maandelijks intervisie | 2018 – heden 
Leren kan uit boeken, maar nog beter door te reflecteren op je eigen handelen. In de ontwikkeling als 
implementatieadviseur – een zeer veelzijdig vak – is dit onontbeerlijk.  

● Auteur Tijdschrift Markant (gehandicaptensector) | 2014 - heden Elk nummer verzorg ik een pagina met 
het thema 'innovatie'. Tot nu toe gericht op technologische producten. Vanaf 2020 een column over 
implementeren. 

● Lid van Raad van Toezicht 'Stichting de Negende van' | 2017 - 2018 In 2017 heb ik meegeholpen Stichting 
de Negende van op te zetten door (o.a.) het ontwikkelen van de website te begeleiden. De Stichting 
richt zich op fundraising voor onderzoek naar de genafwijking DFNA9. 

Opleidingen 
• 2021 | Postacademische opleiding Gedragsveranderaar | 

Behaviour Change Academy | Certificaat behaald 
• 2018 | Custumor Journey | ICM Opleidingen & Trainingen | 

Certificaat behaald 
• 2007 | Algemene Cultuurwetenschappen | Radboud Universiteit 

| BA behaald 
• 2001 | Sociaal Pedagogische Hulpverlening | Hogeschool Arnhem en Nijmegen | Propedeuse behaald 
• 1999 | VWO | Elde College | Diploma behaald 

Publicaties 
Mede-auteur (2021) Injectie voor taal, inventarisatie van materialen gericht op medische communicatie. 
Door: Taalunie 
Hagen, S. van der; Rutjes, M (2020) Technoligie is mensenwerk. Aandachtspunten voor goede keuzes. In: 
Epilepsie, jrg 18, nr 4. 
Kuiper, X.; Hagen, S. van der; Klein Breteler, G.; Langendoen, S. (2015) e-health in de gehandicaptensector. In: 
Co-creatie e-healthboek, 137-142.  
Hagen, S. van der (2013) Door ICT meer kwaliteit van leven. E-inclusie, hoe organiseer je dat? In: Sozio SPH, 2, 
13-17.   
Hagen, S. van der; Hilberdink, W.; Swarz, F.; e.a. (2011) Het meten van mediawijsheid, een raamwerk en 
meetmiddelen. In opdracht van Mediawijzer.net   
Hagen, S. van der (2010) E-inclusie, meedoen in de digitale samenleving. In: Mediacoach, 3, 22-25.  
Hagen, S. van der (2010) Juf, mag ik het zelf doen? Literatuuronderzoek naar implementatie van ICT binnen 
het speciaal onderwijs In opdracht van Stichting Inos en NoXqs Zorginnovatie. (niet gepubliceerd)  
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Vrienden van Verandering 

Sanne van der Hagen 

06 1436 2879 

sanne@vriendenvanverandering.nl 

www.linkedin.com/in/sannevanderhagen 

twitter.com/sannevdhagen 

www.instagram.com/sannevdhagen 

 


