Ervaring en achtergrond Mieke Elzenga
2015 – 2016
Coördinator Vereniging Vlierhof
Adviseur van het bestuur in een organisatie veranderingstraject,
marketing, begeleiding van zorgtrajecten en vrijwilligers, realisatie
vergunning van bedrijfskeuken.
2009 - heden
Directeur Stichting Liberta Care
(Time-out trajecten voor Nederlandse jongeren met sociaal-emotionele
uitdagingen.
Erkend leer-werk bedrijf voor horeca, toerisme, groen, sport en welzijn.
Herstel trajecten voor mensen met burn-out)
2008 - 2015
Eigenaar van Pension en camping Liberta in Tsjechië (Miceko
sro) (centrum voor vrije tijdsbesteding,
managementtrainingen, trainingen persoonlijke ontwikkeling en
workshops.
Aangepaste vakanties met zorg, voor mensen met een
beperking.)
2006 - 2008
Staffunctionaris Strategie en Innovatie bij Stichting Welsaen Zaanstad
(ontwikkelen kwaliteitsbeleid en competentie-management, HKZcertificering Peuterspeelzalen, vormgeven van samenwerking 'Wonen,
Zorg en Welzijn', vormgeven Woonservicewijken in aandachtswijken,
Buurtbemiddeling, opzetten Digitale Trapvelden, Internationale projecten:
EQUAL en InterReg)
2000 - 2006
Lid van het directie van Stichting Welsaen Zaanstad (manager
productgroep Participatie en Leefbaarheid, Buurtcentra en Facilitair Bedrijf)
omzet € 10 miljoen
1995 - 2000
SKWA Amstelveen (later Cardanus) Stichting voor Sociaal Kultureel Werk
Locatiemanager van Buurtcentrum De Bolder
Staffunctionaris Innovatie (Tieneropvang, Kwartiermaken voor
psychiatrisch patiënten en hun famile, Brede School, Technika 10, WAOgroep, opzetten cursusbureau, wijkontwikkeling, burgerparticipatie)
Daarvoor:
leidinggevende op een wijkpost voor ouderen in Amsterdam Noord
specialist welzijnswerksystemen Remainware IEC (marketing en helpdesk)
functionaris gecoördineerd ouderenwerk te Zeist
Opleidingen:
Voortgezet management
Financieel management
Personeelsmanagemen
Diverse trainingen: verander- , competentie en projectmanagement

Speltherapeutisch medewerker (SOAB
Hilversum) Sociale Academie
Maatschappelijk en Cultureel Werk
Vrijwilligerswerk:
Huttenbouw weken en vakantieweken voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Leiding scouting en jeugdwerk 8 – 15 jarigen
Toezicht en begeleiding van activiteiten op een Kinderboerderij
Opzet Kinderdagverblijf en Bedrijfsopvang
Marketing en communicatie voor het basisonderwijs
Bestuurslid Stichting Source; werkgelegenheidsprojecten in Ethiopië
Ecodorp Bergen, ondersteunen project ‘bouwen met stro en leem’
Lid werkgroep Eco aan de Zaan (voorbereiding realisatie van ecovillage
Zaanstreek)
Begeleiden van Participatie projecten voor buurtbewoners, met de items
Circulaire economie, talentontwikkeling
Hobbies:
paardrijden, lezen en off road 4x4 rijden,
wandelen met mijn hond Pekna!

