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PROFIEL

Zita heeft ruime ervaringen: variërend van organisatieverandering, directieadvies, pilotprojecten doen (bottom-up leren),
teamaansturing en projectmanagement. Door haar enthousiasme en eigen(wijze) manier van werken, krijgt zij mensen
mee. Haar passie zit bij het helpen van organisaties de omgeving te betrekken bij het werk (primaire proces) en omgekeerd. Zita: ‘De maatschappij is veranderd en daar moet je als bedrijf op inspelen. Doe je dat niet dan kost je dat geld
en doorlooptijd en je verliest het vertrouwen van diezelfde omgeving. En als je imago slecht is, dan is samenwerking een
heel lastige opgave.’ Zita heeft als Strateeg Omgevingsmanagement de juiste stappen weten te zetten wat heeft geleid
tot daadwerkelijke organisatieverandering in het betrekken van de omgeving bij het werk. Van visie ontwikkelen tot het
‘leren door te doen’ in de vorm van pilotprojecten. Zita is tevens nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de komst
van de nieuwe Omgevingswet 2018. De wet gaat van bedrijven eisen dat zij omgevingsmanagement goed weten toe te
passen en geborgd hebben in de organisatie.

OPLEIDINGEN

• WesselinkVanZijst, Strategisch Omgevingsmanagement, 02/2015
• TSM Business School, Executive Master of Business
Administration (MBA), 2009-2011
• Technische Universiteit Eindhoven, Bouwkunde,
Duurzame Bouwtechniek (Ir.), 1996-2006. Stage:
Architectenbureau Cristian Cirici (Barcelona)
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Omgevingsmanagement
Organisatieverandering
Energietransitie
Netbeheer
Verbindingen binnen energiesector
Samen leven en werken
Projectmanagement
Stakeholdermanagement
ICT: Microsoft Producten (Office, Sharepoint), SOM
SET, Xmind
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