IK BEN
RICARDO
Ik zet mijn analytisch vermogen en praktische
houding in om verandering in gang te zetten.
Met mijn open houding en brede interesse
ben ik snel thuis in nieuwe situaties en in
nieuwe materie. Ik werk zelfstandig maar
weet voor succes anderen te activeren,
motiveren en verbinden.

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Nieuwsgierig, creatief en analytisch

HIER BEN IK GOED IN
Organisatieverandering, Projectmanagement,
Scrum, Lean, organisator, cultuur

DIT VIND IK LEUK
Geschiedenis, theater, musea en politiek
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MT ADVISEUR

PATIJNENBURG – SEP ‘18 – HEDEN
Als adviseur van het managementteam van sociaal werkbedrijf Patijnenburg schrijf ik mee aan
het jaarplan en het meerjareninvesteringsplan. Verder treed ik op als projectleider en spin-inhet-web bij verschillende projecten die zijn opgestart door het MT. Deze projecten dragen bij
aan de toekomst van de organisatie en richten zich op sociaal ondernemerschap, IT
vernieuwing en klanttevredenheid.

PROJECTLEIDER

COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN – MRT ‘17 – AUG ’18
Vanuit het programmabureau voor bedrijfsvoering vervulde ik twee rollen. Ik was Scrummaster
bij een ontwikkelteam dat werkt aan technische oplossingen om geneesmiddeldata te ontsluiten
naar intermediaire partijen in het geneesmiddelenveld. Ik heb voor dit project Scrum als
raamwerk geïntroduceerd en het team ingetraind in de methodiek. Samen met de Product
Owner en programmamanager werkte ik aan een visie op de toekomst van dit
informatiesysteem. Daarnaast was ik projectleider van het project “Meldpunt
Geneesmiddelentekorten en -Defecten”. Ik was hier verantwoordelijk voor de realisatie van het
projectplan en het verankeren van deze nieuwe taak binnen twee overheidsorganisaties.

PROJECTVERSNELLER
ENECO GROEP – MEI ‘16 – FEB ‘17
Aanjagen, versnellen en afmaken van projecten en processen van de afdeling Health, Security,
Safety & Environment van Eneco Groep. Ik was hier onder andere verantwoordelijk voor
ondersteuning van het gedrag- en cultuurprogramma, optimalisatie van veiligheidsrapportages,
splitsing van een ICT-applicatie en het opzetten van een geïntegreerd managementsysteem.

SCHRIJVER SUBSIDIEAANVRAAG
STOCK5 - OKT ‘16 – NOV ‘16
Schrijven van subsidieaanvraag voor een opleidingsprogramma voor bewonersbedrijven. In
meerdere sessies in samenwerking met de aanvragers het doel en de ambitie gesteld en deze
vervolgens met behulp van de 40+ aangeleverde documenten vertaald naar een integrale opzet
en subsidieaanvraag.

PROJECTONDERSTEUNER
NS LEERCENTRUM – FEB ‘ 16 – MEI ‘ 16
Het NS Leercentrum is verantwoordelijk voor alle trainingen en opleidingen van NS personeel;
van conducteur tot controller. Als projectondersteuner verantwoordelijk voor het onderzoek naar
procesverbeteringen in de operatie en logistiek van het NS Leercentrum.

PROJECT EN PROGRAMMAMANAGER
ENACTUS NEDERLAND – JUN ‘ 11 – JAN ‘ 14
Verantwoordelijk voor het managen van een onderwijsprogramma gericht op sociaal
ondernemerschap voor 550+ studenten op 16 HBO- en WO-instellingen in Nederland. Ik
organiseerde trainingen, programma’s en evenementen om studenten, academici en het
bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Ik ondersteunde 50+ sociaal ondernemende projecten
door middel van teambezoeken, assessments en coaching. Daarnaast organiseerde ik
trainingen en events voor 100 tot 500 bezoekers.
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ONDERZOEKSSTAGIAIR
JONGE HONDEN – FEB ‘ 15 – MEI ‘ 15
Onderzoek naar de aanscherping van de propositie van de organisatie. Door het interviewen
van opdrachtgevers en participerende observatie heb ik een beeld gevormd van de
ontwikkelkansen van de organisatie en deze heb ik in verschillende vormen met de organisatie
gedeeld.

STAGIAIR

TWITTER NEDERLAND – MRT ‘ 14 – AUG ‘ 14
Ondersteunen van Head of Marketing bij de opstart van het kantoor en de marketingactiviteiten
in Nederland. Voor adverteerders en consumenten heb ik verschillende marketingmaterialen
ontwikkeld en bestaande materialen geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt.
MASTER CULTURE, ORGANIZATION AND MANAGEMENT
VRIJE UNIVERSITEIT – 2014 - 2015
Scriptie: The Co-existence of competing meanings: A case of Young Dogs in an Old Dogs
World
BACHELOR ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE
UNIVERSITEIT UTRECHT – 2006 - 2011
Scriptie: The Structure and Evolution of Social Networks.
Minor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (Universiteit Utrecht - 2010)
Minor Social Sciences (Heinrich Heine Universitat Dusseldorf – 2008-2009)

PROFESSIONAL SCUM MASTER, SCRUM.ORG (2017)
LEAN ORANGE BELT, HET ADVIESBUREAU (2017)
TRAINER, TRAINERSPOOL JONGE HONDEN (2016 - HEDEN)
VOORZITTER, PROJECTCOORDINATOR EN VICE-VOORZITTER
ENACTUS UTRECHT – 2009 - 2011

Professionaliseren van een stichting gericht op sociaal ondernemerschap in Utrecht.
Contact met partners in maatschappelijk veld, universiteit en bedrijfsleven. Algehele
representatie van organisatie.
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