
   
 

 
 

   

Overzicht á Laheij Projecten  
  
á Laheij Projectmanagement 
Als projectmanager regisseer ik diverse projecten. Met mijn partners bedenk ik de activiteiten en zet deze 

in gang, ik stimuleer partijen om mee te werken, begeleid zowel de interne communicatie richting 

partners en projectbureau alsmede de externe communicatie en PR. Het bewaken van de samenhang 

binnen de diverse projectonderdelen is een belangrijk aandachtsgebied. Vanzelfsprekend onderhoud ik 

ook het netwerk en bouw deze, daar waar nodig is, uit. Tenslotte worden alle projecten tussentijds als na 

afloop geëvalueerd. 

 
Onderstaand een overzicht van opdrachtgevers waarbij Anouschka Laheij het (interim) 

projectmanagement heeft uitgevoerd. 

• Sitel 

Ontwikkelen en implementeren van een internationaal leiderschapsontwikkelingstraject voor directie, 

middenkader en projectleiders (winter 2010/voorjaar 2011). 

• JSO 
Ontwikkelen, programmeren en leiden van de bijeenkomst Tegendraads draait door. Een landelijk congres 

over jeugdcriminaliteit. 

• Zwind (voorheen B&A realisatie), onderdeel van de B&A groep 
Het organiseren en programmeren, samen met directie en staf, van het 10- jarige congresjubileum in 

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam (zomer 2009). 

• FUTUR 
Het organiseren en programmeren van het landelijk congres van FUTUR, het landelijke netwerk voor 

jonge ambtenaren, dat vooraf ging aan de verkiezingsavond waarin de FUTUR Award ‘Jonge Ambtenaar 

van het Jaar’ is uitgereikt (zie ook www.futur.nl). (2008) 

• Gemeente Schiedam en Vlaardingen 
Ontwikkelen en implementeren van het traject Levensfase gericht samenwerken (2008) 

• ABVAKABO FNV 

Voor de ABVAKABO FNV heb ik een jongerendenktank opgezet en begeleid. Deze denktank heeft de bond 

voorzien van nieuwe ideeën om jongeren aan te trekken als vakbondslid en ideeën en suggesties gedaan 

om als bond te verjongen en te vernieuwen (2008). 

• Gemeente Westland 
In opdracht van de afdeling Sociale zaken heb ik in samenwerking met diverse betrokken afdelingen het 

proces begeleid dat tot een herijking heeft geleid van het minimabeleid (2007). 

• Hoogheemraadschap Rijnland 

Advies en onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van het strategische arbeidmarktbeleid (via 

Compagnon) van het Hoogheemraadschap (2007). 

• Memory.  

Vijf jaar lang van 2006 tot 2011 heb ik jaarlijks, het meerdaagse congresprogramma voor de 

Carrièrebeurs Overheid en het Nationale Overheidscongres ontwikkeld. Dit deed ik in samenwerking met 

diverse partners in de publieke sector ( zie ook www carrierrebeursoverheid.nl). Daarnaast leidde ik 

diverse workshops. 

• Nederlandse Gemeente 
Van 2001-2007 ben ik de campagnemanager geweest van de massamediale imagocampagne van de 

Nederlandse Gemeenten, www.werkenbijgemeente.nl 

• A+O fonds Gemeenten 

• Van 2001-2007 was ik programmamanager Binden en Boeien Jonge Talent, bij Nederlandse 

Gemeenten. 


