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Personalia  

        

Naam: Laurie Ickenroth 

Adres:  Waterruit 78 

Postcode: 2804 PD  

Woonplaats:  Gouda 

Geboortedatum: 21  oktober 1954 te Heerlen 

Burgerlijke staat: Getrouwd 

Telefoon: 0182-515202 

Mobiel:                                 06-51799084 

E-mail: l.ickenroth@planet.nl 

Website:        www.ickenrothadvies.nl  

LinkedIn profiel:                 https://nl.linkedin.com/in/laurieickenroth  

 

Persoonlijk profiel 

 

De wijze waarop ik functioneer kan het best zo getypeerd worden: 

 gedreven en betrokken, “vrouw met een boodschap” 

 enthousiast, loyaal en communicatief sterk 

 extravert, spontaan en verbindend 

 doorzetter, analytisch sterk, kan snel schakelen 

Kwaliteit ontwikkelen is de rode draad in mijn carrière.  

Zowel binnen de verschillende branches in zorg en welzijn als binnen de teams waar ik leiding aan  geef.  

In situaties waarin uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebracht en resultaten 

moeten worden behaald kom ik het best tot mijn recht.    

Verbindingen leggen en onderhandelen, ook in het politieke spel, vind ik een uitdaging en gaat mij goed 

af. Met diplomatie en overredingskracht kom ik daarbij heel ver is mijn ervaring.  

Pragmatisch, doortastend en positief zijn termen die het best passen bij de manier waarop ik te werk ga.  

Samenwerken met creatieve en vindingrijke professionals vind ik stimulerend en uitdagend. Zeker als het 

lukt om daarbij een win-win situatie te realiseren door mijn leiderschapskwaliteiten op een vruchtbare 

manier te combineren met de specialistische kennis van professionals.  

 

Ervaring   

 

Strategisch adviseur: kwaliteit en leiderschap 

Curriculum Vitae 
Drs. Laurie J. Ickenroth MBA 
Bestuurder, coach,  strateeg, bestuursadviseur, kwaliteitsbeleid, projectmanager,  Raad van Toezicht 

mailto:l.ickenroth@planet.nl
http://www.ickenrothadvies.nl/
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Maart 2021-heden 

 

 

 

Februari 2020 

 

 

Mei 2016-juni 2020 

 

 

 

 

 

April 2019–december 2019 

 

 

 

 

Oktober 2018-december 2018 

 

 

Maart 2017-september 2018 

 

 

 

Oktober 2016-februari 2017 

 

 

 

April 2016-juni 2017  

 

 

juni 2017-februari 2018 

Stichting Onderzoek Nieuwe Markten, Beilen 

 Functie: bestuurslid 

Aandachtsgebieden: strategisch beleid, kwaliteit, HRM 

 

November 2015-april 2016 

 

 

 

Transitie coach Huntington KennisNet Nederland 

Werkgroep begeleider audit klaar maken visitatie criteria 

Opdrachtgever: Huntington KennisNet Nederland (HKNN) 

 

Manager Kwaliteit en Veiligheid a.i. bij Kentalis 

Opdrachtgever: Koninklijke Kentalis  

 

Kwaliteits auditor in Zorg en Welzijn; langdurige zorg, ouderenzorg, 

kinderopvang, kindervakantie kampen, welzijnszorg (SWN-

kwaliteitslabel) 

Opdrachtgever: CIIO, de certificeerder voor de professionele 

dienstverlening.  

 

Interimmanager Kwaliteit en Veiligheid 

Projectmanagement HLA-projecten, moderniseren ZKN Keurmerk 

Opdrachtgever: branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland 

(ZKN)  

 

Organisatieonderzoek en strategisch advies 

Opdrachtgever: bestuur federatie van sportmedische instellingen    

 

Projectmanagement EBRO richtlijnontwikkeling, communicatie en 

implementatie. 

Opdrachtgever: bestuur vereniging Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) 

 

Kennisinstituut voor de mondzorg opzetten en adviseren over 

governance, beleid en strategie van de vereniging.  

Opdrachtgever: bestuur vereniging Kennisinstituut Mondzorg (KiMo)  

 

Voorzitter bestuurlijke werkgroep stomahulpmiddelen 

Opdrachtgever: minister van VWS 

 

Voorzitter implementatie werkgroep kwaliteitsstandaard 

stomahulpmiddelen zorg 

Opdrachtgever: minister van VWS 

 

Strategisch advies en Organisatieontwikkeling 

Opdrachtgever: Stichting Onderzoek Nieuwe Markten 

(Beheersstichting van het Keurmerkinstituut) 

 

2012 - 2016 

 

 

KNMT: beroepsvereniging voor tandartsen en - specialisten 

Functie: manager afdeling Kennis, Communicatie en Kwaliteit / MT lid 

Belangrijkste resultaten: 

Strategisch communicatie- en stakeholder plan ontwikkeld 

Projectleider KiMo samen met alle partijen in de mondzorg een advies 

opgesteld voor een onafhankelijk richtlijninstituut.  

Meerjaren kwaliteitsbeleid voor de beroepsgroep ontwikkeld en 

gestart met implementatie (visitatiesystematiek, indicator 

ontwikkeling, preventieprogramma).  

 

2000 - 2012 

 

Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) 

Functie: directeur (tot 2008) /  aansluitend bestuurder. 

Belangrijkste resultaten: 

HKZ keurmerk ontwikkeld tot leidend keurmerk in Zorg en Welzijn.  
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HKZ normen en ondersteunende dienstverlening ontwikkeld voor 30 

branches in zorg en welzijn.  

Organisatie getransformeerd van 60 % gesubsidieerd naar volledig 

markgericht. Fusie HKZ / NEN gerealiseerd. 

 

1997 - 2000 Maatschappelijk Ondernemers groep (voorheen VOG) 

Functie: manager afdeling bedrijfsvoering / MT lid 

Belangrijkste resultaten: 

Afdeling bedrijfsvoering opgebouwd, ingericht en jaarplannen 

opgesteld. Projecten opgezet en uitgevoerd om de dienstverlening 

van de  aangesloten leden  te professionaliseren. 

(kwaliteit, zorginhoudelijk en juridische dienstverlening)  

 

1990 - 1997 VOG: ondernemersorganisatie welzijn, hulpverlening en opvang 

Functie: secretaris branchevereniging kinderopvang. 

Belangrijkste resultaten: 

De eerste landelijke branchevereniging voor de kinderopvang 

opgezet.  

  

1982 – 1990 Stichting Kinderopvang Gouda 

Functie: directeur 

Belangrijkste resultaten: 

Opvang capaciteit uitgebreid. 

Pedagogische kwaliteit van de opvang ontwikkeld en verankerd. 

Positionering van de kinderopvang in de regio versterkt. 

 

Toezichthouder/ Bestuur 

 

Januari 2020-heden       Bestuur Stichting Leading Doctors  

         Functie: secretaris   

 

Maart 2017-januari 2022                 Bestuur Stichting Kind & Ziekenhuis 

         Functie: secretaris  

      

Oktober 2013 – april 2017       Stichting Onderzoek Nieuwe Markten, Beilen 

                                                             Functie: integraal toezichthouder 

                                                             Aandachtsgebieden: strategisch beleid, kwaliteit, HRM                                                     

 

 

 Opleidingen  

 

Professionele basisopleidingen 

 

  1972 - 1981 Radboud Universiteit, Nijmegen 

Doctoraal diploma (ontwikkelings) Psychologie 

Doctoraal scriptie: Moeder en kind onafscheidelijk ? Een onderzoek naar 

hechting bij zeer jonge kinderen in een kinderdagverblijf 

 

  1967 - 1972 Coriovallum College, Heerlen 

HBS-B 

Management opleidingen  

 

 2005 - 2009 

 

 

Business School Nederland (BSN), Buren 

Executive MBA 
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 2004 - 2005 

Afstudeer thesis: Van bekend naar gewaardeerd; een onderzoek naar de 

reputatie van HKZ in de ouderenzorg.  

 

Algemeen Management Programma 

 

 

Toezichthouders opleiding 

 

 2016  

 

 

2011 

 

 

 

Auditoren opleiding 

 

2016 

 

 

De nieuwe toezichthouder in Zorg & Welzijn (afgerond).  

Verdiepingsleergang bij de NVTZ/Utrecht 

 

Introductie cursus: schakelen tussen de verschillende rollen van de 

toezichthouder. 

Uitenbroek van Bergen en partners / Heemstede 

 

 

 

Auditoren opleiding CIIO 

 

 

Diverse trainingen 

 

 

 

 

Projectmatig werken, media- en  presentatie training 

 

 

   

Vrije tijd    

In mijn vrije tijd streef ik naar een goede afwisseling van actief bezig zijn en ruimte voor rust. Actief bezig 

zijn, zoals wandelen, fietsen en sporten.  Voor meer ontspanning, lezen, film & theater, mode. 


