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ADRES
Voorhaven 28a
3024 RN Rotterdam

Profiel
Hardwerkende, resultaatgedreven strateeg die goed floreert in een
omgeving waar creativiteit nodig is om complexe (bestuurlijke)
vraagstukken op te kunnen lossen.

TELEFOON
010 - 30 70 990

Werkervaring
E-MAIL
m.florijn@seastarters.nl

WEB
www.seastarters.nl

GEBOORTEDATUM
10 juni 1977

MEDE-OPRICHTER SEASTARTERS BV, 2014

Als directeur ontwikkel ik Seastarters mee en werk ik mee aan onze
producten en diensten. Wij adviseren organisaties om meer uit hun
medewerkers te halen, actiever kansen te pakken en koersbepaling
bij complexe (bestuurlijke) uitdagingen. Een greep uit mijn
werkzaamheden: programmaleider voor VNG en VWS van het
programma sociale teams (2014) en ik was 1e onderhandelaar
namens werkgevers in pensioenkamer ABP (2015). Ik werk
momenteel aan de huisvesting van vergunninghouders als
ambassadeur Opnieuw Thuis (COA, ministeries, provincies,
woningcorporaties en VNG) (2015-2017), in Eindhoven werk ik
momenteel voor het College van B&W om hun doelen voor werk &
inkomen te realiseren en ik ben bestuurder bij het wetenschappelijk
instituut voor verslavingsonderzoek en leefwijzen (www.ivo.nl). Voor
de NVVK heb ik in 2014 een onderzoek gedaan en
www.huisonderwater.eu ontwikkeld.

WETHOUDER, ROTTERDAM, 2011-2014

Aandachtsgebieden (portefeuilles):
- werk & inkomen (o.a. reorganisatie incl. tekort van ruim 100
miljoen naar overschot van 8 miljoen)
- zorg (o.a. overgang langdurige zorg van Rijk naar Gemeente
voorbereid, voorzitter veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond) en
- bestuur (o.a. afschaffen deelgemeenten).

WETHOUDER, LEEUWARDEN, 2006-2011
2009: BESTE BESTUURDER
VAN NEDERLAND

Binnenlands Bestuur

Aandachtsgebieden (portefeuilles):
- loco-burgemeester, financiën & bedrijfsvoering
- werk & inkomen + welzijn & zorg en sport
ORGANISATIEADVISEUR ZELFSTANDIG EN BIJ DE PROVINCIE FRYSLAN,
LEEUWARDEN, 2001-2006

Bestuurlijke ervaring
LID RAAD VAN TOEZICHT ALLIADE ZORGGROEP, 2015-HEDEN

Alliade biedt zorg en ondersteuning aan cliënten met een grote
mate van kwetsbaarheid. De zorg is gericht op verschillende
doelgroepen, vooral in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.
Werkgebied: Nederland (Zorgkompas, BaanPlus, Support&Co);
Noordoost Nederland (Reik, Wil), Friesland (Talant) en Zuid
Friesland (Meriant). Bij zorggroep Alliade werkten eind 2014 bijna
6200 medewerkers (4000 fte) en werd zorg verleend aan meer dan
12.000 cliënten.
VOORZITTER BESTUUR STICHTING DANSATELIERS, 2015-HEDEN

Dansateliers Rotterdam biedt (beginnende) dansmakers de
mogelijkheid tot onderzoek en ontwikkeling van ideeën, concepten,
principes, contexten en danstalen in de zoektocht naar hun identiteit
als danskunstenaar en de signatuur die daarbij hoort, met als doel
hun plek in het veld te bepalen.
LID BESTUUR STICHTING ROTTERDAMS CENTRUM VOOR THEATER, 2014HEDEN

Het RCTH is het interculturele theatercentrum voor theatereducatie.
Professioneel theater en maatschappelijke, grootstedelijke thema's
worden verbonden.
LID BESTUUR STICHTING JEUGDSPORTFONDS FRIESLAND, 2014-2016

Het sportfonds Friesland creëert mogelijkheden voor kinderen van 4
tot 18 jaar om te sporten als zij dat niet kunnen betalen.
VOORZITTER, STICHTING 180, DEN DOLDER, 2011-2016

Landelijk opererende netwerkorganisatie die jeugdzorginterventies
beheert en wetenschappelijk onderbouwt. Snijvlak van gesloten
justitieel kader en begeleiden op de werkvloer buiten de inrichting.
LID CURATORIUM, WIARDI BECKMANSTICHTING, 2009-2016

Wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.

LID HOOFDBESTUUR, VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN, DEN
HAAG, 2010-2012

Lobbyorganisatie voor de circa 400 gemeenten richting Rijk.
VOORZITTER COMMISSIE WERK&INKOMEN, VERENIGING NEDERLANDSE
GEMEENTEN, DEN HAAG, 2010-2012

Onderhandelaar en gemeentelijk vertegenwoordiger op het gebied
van sociale zekerheid.
LID COLLEGE VOOR ARBEIDSZAKEN EN LID ONDERHANDELINGSDELEGATIE CAO GEMEENTEN, VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN,
DEN HAAG, 2006-2010

Onderhandelaar CAO gemeenten (175.000 medewerkers) en
werkgeversbestuurder bestuur arbeidsmarkt- en opleidingsfonds.
LID LANDELIJK BESTUUR, PARTIJ VOOR DE ARBEID, AMSTERDAM,
2009-2012

Onder andere voorzitter commissie landelijke verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid

Overig
Naast bovenstaande functies adviseer ik regelmatig stichtingen en
organisaties “pro bono”.

Opleiding
Open Universiteit - MSc Bedrijfswetenschappen, 2002 - 2004 (niet
afgerond; scriptie wordt in 2017 geschreven)
London Metropolitan - MA international leisure & tourism studies
(with distinction), 1999 - 2000
Stenden Hogeschool - BSc Hotelmanagement, 1996 - 2000
Nederlands opleidingsinstituut voor het toeristische kader - verkort
HBO, 1994 - 1996
HAVO, 1989 - 1994

