
Curriculum Vitae 

 

Naam: Saskia Andriessen 

Adres: Ina Dammanstraat 19, 1507PG Zaandam 

Telefoonnummer: 06 108 296 09 

E-mailadres: sa@aapar.nl  

Geboortedatum: 5 maart 1956, Oegstgeest 

Burgerlijke staat: latrelatie , 2 volwassen kinderen (1987, 1989),  
1 kleinkind (2012) 
 
 

  LinkedIn-profiel: http://nl.linkedin.com/in/andriessensaskia/ 

 

Profiel 

Ik ben al tientallen jaren werkzaam als sociaal wetenschappelijk onderzoeker/ adviseur op het gebied 
van arbeidsparticipatie. Ik ben sociaal, creatief, leergierig en maatschappelijk betrokken. Ik ben een 
doorzetter die nieuwe kansen ziet in moeilijke situaties. Ik werk graag multidisciplinair en met mensen 
uit alle delen van de samenleving. Ik werk graag samen met bedrijven en instellingen, zowel groot als 
klein, zowel in acquisitie als uitvoering. Ik heb een goede kennis van de sociale kaart van Nederland. Ik 
heb taalgevoel, schrijf gemakkelijk voor allerlei gebruikers, ook op internet.   Ik houd van analyseren, 
presenteren, lesgeven en begeleiden.  Talenkennis: Engels (goed), Duits (redelijk), Tsjechisch (redelijk), 
Frans (beperkt). Rijbewijs B-E. 

Werkervaring 

Mei 2014- heden 
 
 
 
1988- 2014 

Zelfstandig beleidsonderzoeker/adviseur bij Andriessen 
Arbeidsparticipatie. Opdrachten van Verwey-Jonker Instituut, CAOP, APE, 
TNO, Programmaraad en bedrijfsleven. 
 
Onderzoeker bij TNO (Arbeid) en NIA-TNO-BV te Hoofddorp (1992-2014) 
en Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA te Amsterdam 
(1988-1992) ( via fusie overgegaan). Aandachtsgebieden: arbeidsparticipa-
tie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, social return bij 
aanbesteden, quotum, sociale zekerheid, werkgeversbenadering, sociaal 
ondernemen, inclusief ondernemen, duurzaam ondernemen, re-integratie, 
diversiteitsbeleid, verzuimbeleid, arbeidsongevallen. Taken: projectleiding, 
acquireren,  onderzoeksopzet, literatuuronderzoek, interviewen, focus-
groepen, presenteren, adviseren, analyse, rapportage, schrijven van 
rapporten, artikelen, handleidingen en webpagina’s. Ik heb gewerkt in en 
voor zeer veel sectoren van het bedrijfsleven, de overheid en de sociale 
zekerheid. Ik heb  diverse projecten uitgevoerd in de bouw en infra.  
 

1982-1988 Studentassistenschappen bij Stichting CCOZ te Amsterdam (t/m 1986), een 
voormalig onderzoeksbureau op gebied van ziekteverzuim(beleid), en 
NIA(1987) (via fusie overgegaan). Aandachtsgebieden: sociale zekerheid, 
ziekteverzuimcijfers en –beleid. 
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1988 Studentassistentschap bij de faculteit Onderwijskunde van de UvA. Taak: 
opzetten van het vak “didactiek voor psychologiestudenten” voor het 
behalen van een onderwijsbevoegdheid psychologie. 

  
Opleidingen 

1986- 1991 Opleidingen aan het Instituut voor Bedrijfswetenschappen. Diploma’s 
Praktische bedrijfskunde (1988), hogere bedrijfskunde (1991) en 
bedrijfseconoom (1991) 

1980-1986 Doctoraal sociale psychologie, Universiteit van Amsterdam (diploma) 
Bijvak sociaal wetenschappelijke informatica 

1976-1980 Kandidaats psychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen (diploma) 
Bijvak Tsjechisch, Universiteit Utrecht 

1974-1976 Humane Voedingsleer, LU Wageningen  
(1975 diploma natuurwetenschappelijke propedeuse) 

1968-1974 Gymnasium β, Stedelijk Gymnasium te Leiden (diploma) 
 

Cursussen/trainingen 

2011-2012 Ipma D (Certified project management associate Ipma Level D) , Cito 

2010 Web 2.0 (certificaat), Lectric 

2007 Schrijven voor het web (certificaat), Lectric 

2007 Consultative selling, RedfoxBlue 

2005 Conversatie Engels (privéles) 

2002 Journalistiek schrijven (certificaat), Taalcentrum-VU 

2002 Effectiever schrijven (certificaat), Taalcentrum-VU 

2001 Writing Academic Articles (certificaat), Taalcentrum-VU 

1995 Commerciële vaardigheden en acquisitievaardigheden, Norbu 

1994 Intercollegiale consultatie, SIOO 

1994 Middelbare veiligheidskunde (deelexamenbewijs schriftelijk deel), 
PNBA 

1993 Effectief en ontspannen spreken voor groepen (certificaat), Schouten & 
Nelissen 

1993 Trainersvaardigheden, Schouten & Nelissen 

1988 Adviesvaardigheden en projectmanagement, De Galan & Voight 

1975-1977 Kadercursus voor amateur-volksdansgroepen (getuigschrift), NEVO 
 

Nevenactiviteiten 

Jaren ’80 tot heden Eerder: Bestuursfuncties bij Landelijk centrum Volksdans te Utrecht, 
Stichting Nevofoon, Stichting Welsaen te Zaandam. Momenteel: 
voorzitter Stichting de Muziekkamer te Zaandam  

1972-2006 Docentschap volksdans in binnen- en buitenland 
 

Hobby’s: 

Muziek (contrabas, viool), dans, literatuur, tuinieren, wandelen en fietsen. 


