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PROFIEL
Doorzetten en altijd klaarstaan voor een ander vind ik belangrijk. Met mijn 
antropologische achtergrond zoek ik de verbinding en versterking. Ik maak een dossier of 
vraagstuk mij snel eigen. Sterk in het vertalen van beleid naar pragmatische oplossingen. 
Overtuigen heb ik in de sales geleerd en mijn gunfactor met een soms wat rebelse 
houding zorgt voor innovatieve ideeën en resultaten. Ik krijg energie van hard werken 
in een complexe omgeving om maatschappelijke doelen te bereiken. Mijn kennis en 
expertise ligt binnen het sociaal domein met o.a. schulden en bestaanszekerheid. 

WERKERVARING
senior beleidsadviseur seksueel geweld & seksuele uitbuiting en mensenhandel, 
ministerie VWS, Den Haag
november 2021 — Heden

Als senior beleidsadviseur op beide dossiers samenhang vinden, partijen bijeen brengen 
en beleid ontwikkelen.

adviseur Directeur Generaal Covid, Ministerie VWS, Den Haag
april 2021 — oktober 2021

Als adviseur van de DG in een crisisorganisatie zorg ik voor de juiste informatie 
en stukken. Sparpartner voor DG. Door korte lijnen tussen DG, minister VWS en de 
crisisorganisatie zorgen dat er onder tijdsdruk beslissingen genomen kunnen worden. 

senior beleidsadviseur, Ministerie VWS, Den Haag
april 2021 — Heden

Als onderdeel van Flex|Beleid pak ik steeds een andere opdracht op. Snel kunnen inlezen 
en het werk of dossier eigen maken. 

Freelancer Consultant, Trainer & Coach, Sandra Doevendans Consultancy, Training & 
Coaching, Amsterdam
december 2014 — Heden

Het adviseren op en ontwikkelen van beleid, trainingen of andere producten op 
thema's sociaal domein, diversiteit en inclusie en empowerment.  Gespecialiseerd in o.a. 
armoedebeleid, schulden, jeugd, vrouwen, onderwijs en talentontwikkeling. Ook in te 
huren voor dagvoorzitterschap en presentaties.

- Projectmanagement

- Spreker, dagvoorzitter & procesbegeleider

- Verandermanagement

- Projectleider

Enthousiasme, energie, kennis en kunde, humor en out of the box denken!

Participatiecoach en trainer, gemeente Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn
september 2018 — Heden

Als participatiecoach statushouders begeleid ik statushouders richting werk en 
opleiding. Daarnaast houdt ik regie op de inburgering en onderhoud ik contact met de 

mailto:ssdoevendans@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/sandradoevendans/
http://www.sandradoevendans.nl
https://www.facebook.com/sandra.doevendans.9


Pragmatisch

schrijven

samenwerkende partners. Ook ontwikkel in empowermenttrainingen en trajecten voor 
bijstandsgerechtigden en train de andere participatiecoaches daarin.  Werkgevers en 
leidinggevende coach en train ik in het cultuur-sensitief leidinggeven.

Statenlid Provincie Noord Holland PvdA, Provincie Noord Holland, Haarlem
mei 2015 — Heden

Als Statenlid heb ik een kaderstellende, adviserende en controlerende rol richting 
Gedeputeerde Staten. Naast mijn rol als Statenlid ben ik ook voorzitter van 
de Werkgeverscommissie, werkgroep jeugdparticipatie en de commissie Economie, 
Financiën en Bestuur. Ook ben ik woordvoerder op de onderwerpen binnen de 
portefeuille  Mobiliteit en Bereikbaarheid.

Projectleider, Trainer & Coach, Stichting Blik op Talent, Amsterdam
juli 2014 — december 2017

Projectmanagement, adviseren van gemeenten  en het ontwikkelen van trajecten, 
trainingen en andere activiteiten gericht op empowerment en activering van 
jeugd, onderwijs, arbeidsmarkt, participatie en activering, kwetsbare doelgroepen en 
armoedebestrijding.

Intercedent, Start People Medi Interim, Amsterdam
september 2012 — april 2014

Recruitment voor kandidaten binnen de sector Zorg en Welzijn in Groot Amsterdam. 
Sales, HR en werving en selectie. 

Projectleider / projectmanagement, Stichting Nieuwe Moskee live, Utrecht
december 2011 — juli 2015

Deze stichting zet zich in voor de Nederlandse samenleving en brengt mensen samen. Als 
projectleider ontwikkel en organiseer ik activiteiten met als doel vernieuwende, kritische 
uitwisselingen in en rondom de moslimgemeenschap in Nederland te organiseren. 

Deelnemer programma student-assistent onderzoek, PSO Vrije Universiteit, 
Amsterdam
september 2010 — februari 2011

Manager back office & accountmanager, Weekmedia BV, Amsterdam
november 2003 — augustus 2005

Meewerkende manager van een team van 8 personen. Daarnaast sales binnen de 
advertising.

OPLEIDING
Bestuursacademie, Amsterdam
september 2019 — december 2020

Masterclass Management voor overheid en non profit  is specifiek ingericht op alle 
managementvraagstukken die spelen bij de overheid en non profit. De dynamiek die 
werken in een politieke en maatschappelijke context met zich meebrengt staat centraal.

Culturele en Sociale antropologie en ontwikkelingssociologie, Vrije Universiteit, 
Amsterdam
augustus 2008 — augustus 2012

CURSUSSEN
Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt trainer, ITTA
2017 — 2017



Basistraining Geweldloze Communicatie, NVC
2017 — 2017

Training  Methodieken persoonlijkheidsstoornissen , Punt P
2016 — 2016

CH-Q 3 assessor, CH-Q Nederland
2015 — 2016

Train the Trainer Hatecrimes, ODHIR
2014 — 2014

EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN
Young Elected Politician, European Committee of the Regions, Brussel
mei 2020 — mei 2021

Geselecteerd voor een jaarprogramma voor Europese jonge politici. Met een focus op de 
'The Green Deal' om te netwerken, bruggenslaan en ideeën uitwisselen.

Studentcoach, Student support Amsterdam, Amsterdam
mei 2020 — Heden

Als vrijwillige coach studenten ondersteunen bij hun studievaardigheden. Motiveren en 
 helpen waar nodig.

Coach, Stem op een Vrouw, Amsterdam
april 2020 — Heden

Het coachen en begeleiden van jonge vrouw met politieke ambbities

Radiomaker, Radio Mart, Amsterdam
maart 2019 — Heden

Als maker van het programma 'Doevendans op Zaterdag' inspireer, motiveer en 
informeer ik de luisteraars middels human interest onderwerpen en hands on tips om 
meer grip te krijgen op het leven.

mede oprichter, Hollandse Liefde, Amsterdam
2017 — april 2018

Met liefde de strijd aan! Een organisatie die zich inzet voor de inclusieve samenleving en 
dit doet door middel van ludieke acties. Humor en zelfreflectie om zo het hokjes-denken 
te vermorzelen! 

Bestuurslid, Stichting Zami, Amsterdam
2015 — 2017

Een organisatie waarin vrouwen kleurrijk en met verve initiatieven ontplooien om 
de maatschappelijke en economische positie en de participatie van zwarte en 
migrantenvrouwen te versterken. Ontwikkelen van leiderschapstrainingen en politieke 
participatie verhogen. 

Sleutelfiguur moslims, Gemeente Amsterdam, Amsterdam
2011 — 2018

Als sleutelfiguur heb ik meegeschreven aan een schaduwdraaiboek voor Gemeente 
Amsterdam en ben ik een klankbord voor de Gemeente binnen een groep van 
sleutelfiguren. Dit alles in het kader van deradicalisering van (moslim) jongeren. 
Hierbij adviseer ik de gemeente Amsterdam over beleid en ontwikkelingen in de stad 
Amsterdam. 



Trainer en coach, Jinc, Amsterdam
2015 — 2017

Het geven van sollicitatietrainingen en coachen van VMBO leerlingen. 

Colomnist/ Blogger, Nieuwwij / Republiek Allochtonië, Amsterdam
2009 — Heden

Bestuurslid, Al Nisa, Amsterdam
april 2007 — april 2016

Als bestuurslid denk ik mee over beleid en strategie om zo de positie van de 
(moslim) vrouw te versterken in Nederland.  De PR en marketing uitvoeren ten 
behoeve van activiteiten van de organisatie. Binnen deze functie gaf ik lezingen en 
trainingen. Organiseren van taboe doorbrekende activiteiten en projectmanagement. Als 
bestuurslid was ik co-creator van vele campagnes ten behoeve van de inclusie en het 
tegengaan van polarisatie en uitsluiting.

UITGEGEVEN BOEKEN
Schone Lei
januari 2021

Schone Lei het boek met krachtige verhalen, concrete tips en empowermentoefeningen.

www.boekschonelei.nl


