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Werkervaring
De rode draad in mijn loopbaan is het bij elkaar brengen van partijen
rond een ambitie en/of doelstelling gericht op verandering van
processen. Mijn inzet daarbij is om partijen te inspireren tot actie door
in te tappen op hun intrinsieke motivatie, kennis en kunde.
sinds 01/05/2019

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland
(uitvoeringsorganisatie voor MRDH en provincie Zuid-Holland)
programmamanager

Als programmamanager geef ik leiding aan het team van het ROV Zuid-Holland. Het team bestaat uit een
aantal medewerkers in dienst bij de provincie Zuid-Holland en een flexibele schil van projectleiders en
uitvoerders. Ik ben programma- en budgetverantwoordelijk. De activiteiten zijn gericht op
gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. Samenwerkingspartners zijn de diverse overheden naast
diverse onderwijsinstellingen en private organisaties. Onderdeel van mijn opdracht is het verzakelijken en
professionaliseren van de organisatie zowel voor het team (P&O) als in faciliteiten (ICT).
01/02/2017 – 01/05/2019

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland
(uitvoeringsorganisatie voor MRDH en provincie Zuid-Holland)
projectleider bedrijvenaanpak

Als projectleider bedrijvenaanpak heb ik in opdracht van het ROV Zuid-Holland een aanpak ontwikkeld
om werkgevers te activeren op het onderwerp verkeersveiligheid. De aanpak is er op gericht om hen te
laten zien waarom aandacht voor het thema relevant is en op welke manier zij het vervolgens kunnen
vormgeven en borgen in hun organisatie. De aanpak is praktisch en gericht op handelingsperspectief.
01/06/2017 - 01/05/2019

Ambassadeursnetwerk Haaglanden
coördinator

Als coördinator van het Ambassadeursnetwerk Haaglanden heb ik partijen bij elkaar gebracht op de
ambities van de Participatiewet. Meer specifiek was het mijn rol om werkgevers te stimuleren om in hun
organisaties ruimte te maken voor mensen met een arbeidshandicap. Ik heb dit gedaan door kennis er
ervaringen op te halen en te delen en door partijen te verbinden. Het Ambassadeursnetwerk vervult een
verbindende rol tussen werkgevers en werkgeversservicepunten en het UWV. De opdracht is verstrekt
vanuit het Werkbedrijf Haaglanden. Onderdeel van de opdracht was ook het inrichten van een online
platform.
01/02/2017 - 01/05/2018

Future Mobility Movement
projecttrekker

In de rol van projecttrekker van de Future Mobility Movement was het mijn rol om partijen te verbinden
met als doel om de innovatie op het gebied van mobiliteit aan te zwengelen. Ik heb hiervoor diverse
inspiratiesessies georganiseerd. Opdracht is verstrekt door de triple helix samenwerking tussen VNONCW West, provincie Zuid-Holland, MRDH en TU Delft.
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01/01/2011 – 01/05/2019

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
Mobiliteitsmakelaar Haaglanden

Als Mobiliteitsmakelaar heb ik me ingezet voor de mogelijke verbetering van de bereikbaarheid en
leefbaarheid van de regio via de betrokkenheid van werkgevers. De Mobiliteitsmakelaar is een
intermediair tussen werkgevers, overheden en aanbieders van mobiliteitsdiensten met als inzet het
nieuwe werken en reizen. De aanpak is praktisch en gericht op handelingsperspectief voor de werkgever
en de werknemer. Concreet: hoe kunnen we anders gaan werken en reizen. Ik ben gestart als solitair
werkend Mobiliteitsmakelaar. Het team is in de jaren gegroeid, waarbij ik ook een deel van de taken van
teamleider heb vervuld. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een publiek private samenwerking tussen
VNO-NCW West, Evofenedex, TLN, gemeente Den Haag en MRDH.
sinds 01/06/2010

Il Pettirosso BV, organisatie en advies
directeur

Met Il Pettirosso leg ik mij toe op samenwerking en het vertalen van informatie en kennis naar kansen.
Mijn specialisme is om de verschillende kanten van een vraagstuk te doorgronden en van daaruit
expertise en mensen te betrekken om te komen tot oplossingen en keuzes. Ik beschik over een groot
organisatietalent en een goed netwerk.
01/11/2008 - 01/06/2010

Stichting Klimaatfonds Den Haag
plv directeur
• Medeverantwoordelijk voor opbouw en inrichting organisatie,
fondsenwerving, communicatie
• Verkrijgen draagvlak en steun bedrijfsleven en overheden voor het
initiatief, onderhouden contacten partners
• Secretaris Raad van Toezicht

15/08/2005 – 01/06/2010

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag
plv directeur, senior projectleider
•
Medeverantwoordelijk voor aansturing organisatie, perswoordvoering,
projecten- en fondsenwerving, coördineren projectgerichte
evenementen
•
Verantwoordelijk projectplanning en monitoring
•
Advisering en vormgeving externe communicatie en marketing
•
Plv secretaris Platform Duurzaam Den Haag (kennisplatform Haags
grootbedrijf gericht op duurzame ontwikkeling)
•
Communicatieadviseur Platform Duurzaam Den Haag
•
Duurzaamheidadviseur in Kwaliteitsteam Bedrijvenpark Hoeksche
Waard
• Specialisme Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en
organisatieadvies

Vanuit de achtergrond van organisatiesocioloog heb ik me tijdens mijn werkzaamheden voor
de stichtingen Om Den Haag en Klimaatfonds Den Haag vooral bezig gehouden met organisatieadvies
gericht op het aanjagen van de verduurzaming van de bedrijfsvoering.
01/04/1998 – 15/08/2005

Il Pettirosso BV / De Italiaanse Winkel
directeur / bedrijfsleider
• Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken winkel
• Medeverantwoordelijk inkoop
• Medeverantwoordelijk communicatie
• Verantwoordelijk invullen en uitvoeren cursusaanbod en
expatbegeleiding
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01/05/1998 – 01/02/2004

Vereniging voor Strategische Beleidsvorming
diverse functies: secretaris vereniging, medewerker secretariaat,
eindredacteur nieuwsbrief en magazine

Opleiding
Van
1993

Tot
1996

Naam
Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculteit
der Sociaal-culturele
Wetenschappen (WO)

Behaald diploma en verdere details
Cultuur, Organisatie en Management
opleiding tot organisatiesocioloog en –adviseur
verkorte doctoraalstudie in aansluiting op HEAO
Uitwisseling in het kader van het Erasmusprogramma van 6
maanden met de Universiteit van Bologna, waar ik twee
vakken heb gevolgd en onderzoek heb gedaan voor mijn
eindscriptie.
Doctoraalscriptie: Rimini, la lunga estate (de lange zomer),
een studie van de invloed van de omgeving op
bedrijfsstrategie en –cultuur

1993

1996

Universiteit van
Amsterdam, Faculteit
der Letteren (WO)

Italiaanse Taal- en Letterkunde,
lerarenvariant
Doctoraalscriptie: La storia infinita (het oneindige verhaal),
een studie van de invloed van een landscultuur op de vertaling
van een verhaal, i.c. “Avonturen van Pinokkio”.

1989

1993

Ichthus Hogeschool
nu IN-Holland
Rotterdam (HBO)

HEAO – CE-E, commerciële economie – export variant
vakken: commerciële economie, marktonderzoek, algemene
economie, bedrijfsadministratie, Duits, Engels, Export,
Nederlands
Eindscriptie: Onderzoek naar de invloed van de cultuur van
een land op de interpretatie en implementatie van marketing
begrippen; ik heb hiervoor een studie gedaan naar de
toepassing van strategische marketing bij vooraanstaande
Italiaanse modehuizen, zoals Armani, Dolce & Gabbana en
Versace.
De scriptie is bekroond met de “FENEDEX-prijs” als beste
HEAO-scriptie op het gebied van exportstrategie. De Fenedex
is de Federatie van Nederlands Exporteurs.

1982

1988

C.S.V. ’t Loo
Voorburg

Diploma VWO

Overige diploma’s en cursussen
Jaar
2021
2020
2020
2019
2011
1992
1998
1998
1998
1990
1989

Diploma
Cursus social media marketing
Training individueel leiderschap GITP
Introductie verkeerskunde CROW
TEDx waardig presenteren
cursus NLP
NIMA-A (marketing)
Basiskennis Horeca
Sociale Hygiëne
Algemene Ondernemersvaardigheden Horeca
DETEX Bedrijfsvoering
DETEX Textielbrevet
3

Curriculum Vitae Astrid Homan
Nevenfuncties
01/02/1999 – 2013

Volksuniversiteit Den Haag
docent Italiaanse taal
docent social media

sinds 01/05/2021

Lid cliëntenraad Martha Flora Den Haag (onbezoldigd)

Kernkwaliteiten
integer, oplossingsgericht, creatief,
stressbestendig, denkkracht, doorzettingsvermogen,
verbinder
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