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Samenvatting: 
Ik ben een doel- en resultaatgerichte vrouw, met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en 

een flink doorzettingsvermogen, ben consciëntieus, creatief en analytisch, heb een 

aanstekelijke energie en gevoel voor humor. Uitdadingen prikkelen mij. Ik leer nog elke dag. 

Integriteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijke eigenschappen. Net als 

collegialiteit en onderling begrip in samenwerking. Ik ben een empathische en pragmatische 

strateeg die mensen enthousiasmeert, ondersteunt en verbindt, goed is in het aansturen en 

coachen van mensen, en snel verbanden legt. Ik heb een groot en divers netwerk.  

 
Werkervaring 

 

Aloaconsultancy, ESG advies, onderzoek & implementatie 

Organisatie-antropologe & Ethica 

2003 – heden 

Ontwikkelen van strategisch beleid & begeleiden van transformatietrajecten 

(Her)structureren van organisaties & realiseren van organisatiecultuurveranderingen 

Adviseren en ondersteunen van professionalisering & verandertrajecten 

Aansturen van multidisciplinaire teams /professionals in multi-stakeholder 

samenwerkingsverbanden Onderzoeken en adviseren van organisatie op het gebied van 

strategie & beleid, organisatiecultuur- en structuur, complexe samenwerkingsverbanden 

Opdrachtgevers in publieke en private sector, nationaal/internationaal  

 

Hotelschool The Hague 

Lector Hospitality, Happiness & Care 

2016 – 2023 (0,5 FTE) 

Verrichten van praktijkgericht onderzoek naar en het verbeteren/implementeren van 

patiënt/medewerkers welzijn in de zorg vanuit gastvrijheid: hospitality verhoogt het social 

wellbeing van mensen hetgeen resulteert in een hoger sociaal-maatschappelijk en 

economisch rendement (in de zorgsector) 

Vicevoorzitter Platform Personalised Health (samenwerkingsverband met 

hogescholen/lectoren in zorg en zorginstellingen 

Voorzitter Hospitality Healthcare Education Platform (samenwerking met vijf Nederlandse 

hotelscholen/lectoren) 

 

 

 

 

 
 
Dr. Angelique Lombarts 
Zeeburgerkade 506 
1019 HR Amsterdam 
+ 316 295 22 961 
a.lombarts@aloaconsultancy.nl        
http://www.aloaconsultancy.nl 
https://www.linkedin.com/in/angeliquelombarts 
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Hogeschool Inholland 

Lector City Marketing & Leisure Management  

2007 - 2015 (0,4 FTE)  

Leiden van diverse meerjarige (onderzoek)projecten, onderzoek aanvragen en subsidies 

Opleiden, aansturen en professionaliseren van team van onderzoekers & docenten 

Verstevigen van verbinding onderwijs en werkveld  

Realiseren van valorisatie, borging en toegankelijk maken van ontwikkelde kennis 

 

CLC-Vecta (voorheen: branchevereniging VNC) 

Directeur (vanuit Aloaconsultancy) 

2003 - 2007  

Leiden van fusieproces teneinde de vereniging toekomstbestendig te maken  

Behartigen van bedrijven in congres- en evenementensector 

Zorgdragen voor professionalisering, kennisuitwisselings- en onderzoekprogramma’s voor 

sector 

 

World Forum (voorheen Nederlands Congresgebouw Den Haag) 

Commercieel Directeur 

2000 - 2003 

Leiden transformatieproces, herstructurering en -positionering organisatie 

Financieel gezond- en overname-geschikt maken van organisatie 

Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren strategische businessplan 

Optimaliseren bedrijfsvoering en -processen  

Leidinggeven en aansturen professionals in diverse afdelingen (totaal 70/130 FTE)  

 

PMG International (ex-subsidiary HP Europe - Marketing Services) 

Business Unit Director  

1997 - 1999  

Ontwikkelen en implementeren van organisatiestrategie en structuur 

Optimaliseren bedrijfsvoering en -processen  

Leidinggeven & aansturen projectmanagementteams (60 FTE) 

Bestendigen en uitbouwen klantenbestand  

Uitbreiden en openen van kantorennetwerk in o.m. Azië en Amerika 

Professionalisering medewerkers PMG Groep WW 

 

Overig 

Diverse managementfuncties op sales en marketinggebied 

1987 - 1996 

Bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies  

 

2020 – heden lid raad van toezicht NBTC  

2018 – heden lid raad van commissarissen Floriade 2022  

Lid auditcommissie 2018-2021 

2018 – heden lid raad van toezicht ROC Zadkine 

Voorzitter onderwijscommissie  

2016 – heden Adviesopdrachten PUM in o.a. Senegal, Indonesië, Bolivia, Peru, Marokko 
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2015 - 2017 lid bestuur D66 Amsterdam, vicevoorzitter organisatie,  

Verantwoordelijkheidsgebieden: ledenmanagement, talentontwikkeling, professionalisering, 

diversiteit  

2014 - 2016 lid raad van toezicht Den Haag Marketing  

2014 lid evaluatiecommissie (Commissie Weerwind) 

Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen 2014 D66 in Amsterdam 

2013 - 2017 lid raad van toezicht Muziekschool Amsterdam 

2011 - 2012 lid adviescommissie (Commissie Hirsch-Ballin)  

Adviestraject meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013- 2016 Den Haag 

2009 - 2014 lid raad van toezicht Recron 

Vereniging van Recreatieondernemers Nederland  

2008 - 2016 lid bestuur Stichting Samsara, fondsenwerving 

Het aansturen & monitoren van huisvestings- en sanitaire projecten in grensgebied Thailand 

met Myanmar (provincie Mae Hong Son) 

2008 - 2014 lid bestuur Atlas  

International Association for tourism & leisure education 

2001 - 2007 MPI voorzitter MPI NL/bestuurslid European Council  

Internationale vakvereniging voor de meeting & event industrie 

 

Opleiding 

 

Ethics – master Dublin City University (DCU) 

2020 - 2022 Grade: First Class Honours 

Thesis subject: Gender Equality in the Boardroom. A Normative Stakeholder Approach. 

Filosofie – premaster Universiteit van Amsterdam (UvA) 

2019 - 2020 

Sociale Wetenschappen VU Amsterdam - Organisatieantropologie - PhD 

2005 - 2011  

Promotieonderzoek naar complexe publiek-private samenwerkingsverbanden  

Sociale Wetenschappen VU Amsterdam – Master Cultuur, Organisatie & 

Management  

1996 - 1999 

Hoge Hotelschool Maastricht - Bachelor Hotelmanagement 

1982 - 1986  

St. Odulphuslyceum Tilburg - Gymnasium Bèta 

1975 - 1982 

 

Talen 

 

Nederlands  moedertaal  

Engels, Frans vloeiend 

Spaans       zeer goed   

Duits, Italiaans goed 


