|Curriculum vitae|

Personalia
dr. E.M. (Emma Martien) Branderhorst
Woonachtig in Rijswijk
Geboren 1970, gehuwd, 4 kinderen.
Opleiding
Opleidingen op het gebied van veiligheid,
innovatie, lean management,
crisiscommunicatie, strategisch toezicht en
planning en control (2008- heden).
Avicenna leergang voor bestuurders,
directeuren, seniormanagers en
topprofessionals: Leiderschap en
organisatiegroei (2013).
Management development traject voor high
potentials bij het Ministerie (2005-2006).
Promotie-onderzoek Universiteit Twente (1999 –
2005). Onderwerp: optimaliseren van het gebruik
van managementinformatie.
Universiteit Twente (1989-1994).
Afstudeerrichting: management en beleid in het
onderwijs (cum laude).
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Ervaring
2010- heden

HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Groep
Sectormanager Orthopedie, Hand en Polscentrum en
Plastische Chirurgie en tot 2014 ook de Heelkunde en
Dermatologie:
- Integraal verantwoordelijk voor de resultaten en
het beleid op het gebied van personeel, kwaliteit
en de bedrijfsvoering zoals interne organisatie,
financiën, ICT en inkoop.
- Positioneren van de sectoren in een veranderende
omgeving.
- Relaties onderhouden met belangrijke
stakeholders.
Vanaf 2014 aangevuld met de opdracht om het
Orthopedisch Centrum te realiseren voor de Reinier
Haga Groep: een gespecialiseerd ziekenhuis voor
orthopedische aandoeningen.
Functies voor het ziekenhuis:
- Voorzitter commissie Veiligheid.
- Voorzitter Taskforce Personeel.
- Vertegenwoordiger vanuit het management in de
stuurgroep ICT.
- Vertegenwoordiger vanuit het management in de
stuurgroep Planning en Control.
- Vertegenwoordiger vanuit het management in de
stuurgroep Planetree.

2008-2010

Universiteit Utrecht
Beleidsdirecteur Financiën, zorgdragen voor de
financiële beleidsontwikkeling en de organisatorische
en personele aansturing van de financiële afdeling.
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2001-2008

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Accountmanager Auditdienst, aansturen van
onderzoek naar politiek gevoelige (financiële)
thema’s en de Minister adviseren over de juiste
interventie (2005-2008).
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Beleidscoördinator primair onderwijs en projectleider
voor de invoering van jaarrekening en jaarverslag
(2001-2005).

1997-2001

VNG /VOS ABB
Adviseur voor gemeenten / bestuurscommissies voor
het openbaar onderwijs op het gebied van financiën,
ict en huisvesting.

1995-1997

Gemeente Oud Beijerland
Beleidsmedewerker en adviseur College van
Burgemeester en Wethouders en verantwoordelijk
voor de strategie en implementatie van het
gemeentelijke onderwijsbeleid.

Nevenfuncties
Toezichthouder Libertas: zorgcentra, thuiszorg en
buurtcentra Leiden (2015 – heden).
Toezichthouder LMC: 25 scholen voortgezet
onderwijs Rotterdam (2013- heden).
Statenlid Provincie Zuid Holland, portefeuille bestuur
en financiën (2007 – 2015) vanuit het uitgangspunt
‘politiek is het samen vorm geven aan de toekomst’
(Troelstra).
Toezichthouder openbaar voortgezet onderwijs
Zaandam (2008-2013).
Toezichthouder welzijnsorganisatie Rijswijk (20082012).
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