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Curriculum Vitae 
 

Drs. Renee Linck CMC 

Senior organisatieadviseur 

09-12-1978 

 

Profiel 

Ik richt mij als organisatieadviseur op samenwerkingsvraagstukken in veiligheid en zorg. Mijn organisatiekundige expertise ligt 

op de terreinen waar organisaties in verbinding met hun omgeving acteren. Met name visievorming en strategieontwikkeling 

rondom samenwerken hebben mijn interesse. Afhankelijk van de vraag, kan ik daarin verschillende rollen vervullen, waaronder: 

dagvoorzitter, adviseur, projectleider, procesbegeleider, veranderaar, expert of onderzoeker. 

 

Ervaring 

Renee Linck Advies (www.reneelinck.nl)  

2014- heden  

 

Samenwerken aan veiligheid 

- Projectleider en adviseur Ongekende Crises – IFV in opdracht van Veiligheidsberaad 

- Samenwerking veiligheidsbureau – onderzoek en advies VR Flevoland en VR Gooi&Vechtstreek 

- Bijdrage training netwerksamenwerking - LOCC-NCC 

- Uitvoerend projectleider landelijk project ‘Continuïteit van de samenleving’ – Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 

- Verkennende studie regionale en nationale risicoprofielen – Lectoraat Crisisbeheersing IFV 

- Inrichting Veiligheidsregio Zuid Limburg, organisatieadvies en veranderkundig advies. 

- Voorzitter en presentatie samenwerken in een netwerk- Netwerkbijeenkomst gemeenten Fryslân  

- Opstellen programma veiligheidscultuur en organisatieadvies - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

- Visievorming en opstellen visiedocument USAR.NL – USAR 

- Evaluatieonderzoek met Lectoraat Crisisbeheersing IFV “VenloStormt” – gemeente Venlo 

- Procesbegeleiding tweedaagse en expertadvies organisatie-inrichting risicobeheersing – VR Gelderland Zuid 

- Organisatieadvies en visievorming meerjarenambities afdeling Vakbekwaamheid & Kennis (veiligheidsbureau) – 

Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland 

- Ondersteuning bestuurlijke advies en visievorming bij de regionalisering – Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

- Ondersteuning bestuurlijke advies en inrichting bij de regionalisering – Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 

- Visievorming en procesbegeleiding doorontwikkeling risicobeheersing – Veiligheidsregio Gelderland Zuid. 

 

Omgevingswet: leren werken in een netwerk 

- Projectleider gemeentelijke dialoog Omgevingswet – Veiligheidsregio NHN, Omgevingsdienst en GGD 

- Workshop ‘Samenwerken in een netwerk’ – symposium Omgevingswet IFV 

- Tussenevaluatie Omgevingswet: Veiligheidsregio Drenthe 

- Impactanalyse Omgevingswet: voorbereiding op de omgevingswet en DSO– Veiligheidsregio en GGD Fryslân 

- Impactanalyse Omgevingswet: voorbereiding op de omgevingswet en DSO– Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 

- Impactanalyse Omgevingswet: voorbereiding op de omgevingswet en DSO – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

- Directie en MT – werksessie ‘Omgevingswet; gemeenschappelijke regelingen in beweging’ (GGD, VR en Omgevingsdienst in 

Noord Holland Noord) 

 

Samenwerken in de (Acute) zorg 

- Programmamanager Zorgcoördinatie – Netwerk Acute Zorg Zuidwest Nederland  

- Bestuurlijke startnotitie Zorgcoördinatie Noord-West Nederland – procesbegeleiding en notitie Erasmus MC 

- Bestuurlijke Visievorming Toekomst Netwerk Acute Zorg Euregio (Twente/Oost-Achterhoek/Duitse Grensstreek) 

- Procesbegeleiding samenwerking Netwerk Acute Zorg Limburg en beide GHOR-bureaus in Limburg 

- Adviseur ontwikkeling toekomstscenario’s publieke domein - GGD Zuid Limburg  

- Bestuurlijke bijeenkomst samenwerken in regie – Netwerk Acute Zorg Limburg GHOR Zuid Limburg  

- Ondersteuning teamontwikkeling bestuursadviseurs – Instituut Fysieke Veiligheid 

Advies  
in verbinding 

Renee Linck 

http://www.reneelinck.nl/
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Twynstra Gudde Adviseurs en Managers  

2006 - 2014 

 

Veiligheidsregio en crisisbeheersing 

- Projectleider werkconferentie directeuren veiligheidsregio’s en opstellen ‘Advies doorontwikkeling veiligheidsregio’s’ ten 

behoeve van het Veiligheidsberaad. 

- Gevolgen duiden van Omgevingswet voor veiligheidsregio’s en RUD, RUD-tafel 2014 

- Opstellen visiedocument ‘Veiligheidsregio in 2022, een essay met perspectief op de doorontwikkeling van veiligheidsregio’s’ 

– directeurenoverleg veiligheidsregio’s. 

- Procesbegeleiding samenwerking veiligheidsregio, OM, politie en GGD op het vlak van integrale veiligheid in de regio Noord-

Holland Noord. 

- Ondersteuning bij samenwerking en inrichting van de veiligheidsregio - regio's Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-

Midden, Gelderland-Zuid, Amsterdam-Amstelland, Flevoland en Noord-Holland Noord. 

- Docent: lessen crisisbeheersing aan Hoger Veiligheidskundigen binnen het bedrijfsleven. 

- Opstellen landelijke visie 'Samenwerking in een ander perspectief’ over de ontwikkeling van de veiligheidsregio - 

Veiligheidsberaad 

- Interim bestuurlijk adviseur multidisciplinaire samenwerking - Bureau Veiligheidsberaad. 

 

(Acute) zorg 

- Docent trainingen projectmanagement - GHOR Haaglanden 

- Procesbegeleiding veranderteam JGZ - GGD Zuid Limburg 

- Coaching veranderregisseur - GGD Zuid Limburg 

- Inrichting afdeling Kennis en Innovatie - GGD Zuid Limburg 

- Procesbegeleiding strategische heroriëntatie en veranderproces - GGD Zuid Limburg 

- Ondersteuning visieontwikkeling positionering - GHOR Hollands Midden 

- Beleidsformulering en visieontwikkeling Publieke Gezondheid - GGD Zuid Limburg 

- Beleidsformulering en visieontwikkeling Integrale JGZ - GGD Zuid Limburg. 

 

Meldkamers 

- Onderzoek gezamenlijke huisvesting gemeenschappelijke meldkamer Zeeland en MWB.  

- Visie meldkamer ambulancezorg Limburg - RAV Limburg-Noord en RAV Zuid Limburg. 

- Projectplan fusie meldkamers Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. 

- Aanpak samenwerking gemeenschappelijke meldkamer voor geheel Zuid-Nederland. 

- Visie doorontwikkeling gemeenschappelijke meldkamer Limburg-Noord. 

- Quickscan meldkamers ambulancezorg - Ministerie VWS. 

- Samenwerking gemeenschappelijke meldkamer - regio Midden- en West-Brabant. 

- Begeleiding tweedaagse samenwerking gemeenschappelijke meldkamer - regio Limburg Zuid. 

 

Brandweer en Politie 

- Diverse onderzoeken, programma’s en projecten ten behoeve van brandweer en politie. 

 

Adviesbureau Van Dijke 

2002 - 2005  

- Diverse opdrachten brandweerzorg en rampenbestrijding, w.o. brandweerbeleidsplannen ontwikkelen en begeleiden, 

begeleiden ambtelijke en bestuurlijke conferenties en ambtenaar rampenbestrijding a.i.  
 
 
 
 

Publicaties en voordrachten 

- ‘Organiseren in en met netwerken’, handboek voor professionals samen met Edwin Kaats en Nikki Willems, Vakmedianet, 

2018. 
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- ‘Crisisbeheersing als proceskunst’, artikel in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, jaargang 14, 2016, nr. 4.   

- Handboek Acute medische zorg (bijdrage met hoofdstuk ‘De veiligheidsregio’), J.J.L.M. Bierens en E. R. Muller (red.), Wolters 

Kluwer, 2016. 

- ‘Schaalvergroting een bewuste keuze? Discussie over de achtergrond van schaalvergroting van veiligheidsregio's’, artikel in 

Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten (RBOH), juni 2012 

- Boek ‘Brandweer Onderweg, Over organisatieontwikkeling van de brandweer’, 2011. 

- ‘De toekomst van de GHOR’, artikel in Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten (RBOH), november 2011 

- ‘Er is weinig gemeenschappelijks aan GMK's’, artikel in Staatscourant 9 januari 2008. 

 

Vrijwilligerswerk  

Brede Raad 010 (www.brederaad-010.nl)  

- Vicevoorzitter en raadslid 

- Evaluatiecommissie, ontwikkelcommissie, agendacommissie 

- Werkgroep Jeugd, werkgroep Participatiewet 

D66 

- Bestuur Els Borst Netwerk Rotterdam  

 

Opleiding en professionalisering 

2014  

 

SIOO Interuniversitair 

Kennisinstituut 

Werken met onbewuste processen in groepen. Studieweek 

Systemen (cybernetica, soft-systems, system-dynamics, 

responsieve systemen, chaostheorie etc.) 

2011 - 2012  Odette Moeskops Organisatieadvies Leergang doorbreken van organisatiepatronen 

2006 - 2012  

 

Twynstra Gudde Corporate 

University 

Organisatiekunde, Projectmanagement, Programmamanagement, 

Veranderkunde (basiscursus en diverse verdiepingsdagen 

veranderkunde, diagnose bij onbewuste processen in organisaties, 

verdieping storytelling als interventiemethode), 

Samenwerkingskunde (omgevingsmanagement en 

samenwerkingsvaardigheden van organisaties, 

alliantiemanagement). 

2001  

 

Virginia Commonwealth University 

Richmond (USA) 

- Principles of Nonprofit Management 

- Nonprofit Advocacy and Governmental Relations 

- Public Human Resource Management. 

2000  Erasmus Universiteit Rotterdam Strategic Management in the private sector 

1997 - 2002 Universiteit Leiden  

 

Bestuurskunde (organisatie en management van de publieke 

sector) 
 

http://www.brederaad-010.nl/

