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LISETTE VISSCHER 

PROFIEL      Ik begeleid gemeenten in het professionaliseren en digitaliseren van hun 

dienstverlening, informatievoorziening en bedrijfsvoering in de rol van adviseur, 

projectleider, kwartiermaker en coördinator. Tijdens mijn studie aan het Instituut 

voor Bedrijfskunde heb ik mij gespecialiseerd in Organisatieontwikkeling & 

Verandermanagement. Ik ben gecertificeerd PRINCE2 projectmanager en 

verzorg als docent diverse trainingen en leergangen.  

 

Mijn persoonlijkheid wordt gekenmerkt door mijn positieve drive, no 

nonsense aanpak  en heldere en open manier van communiceren. Met deze 

eigenschappen ben ik in staat op een persoonlijke, ongedwongen wijze 

vastgelopen processen (én onderstromen) los te trekken om een 

transparante en dienstverlenende organisatiecultuur te creëren. Vanuit mijn 

bedrijfskundige achtergrond, kan ik conceptueel en constructief denken 

waardoor ik nieuwe werkwijzen en verbeteringen succesvol weet te 

implementeren. Met deze ingrediënten realiseer ik een verandering in de 

manier waarop mensen tegen (de organisatie van) hun werk aankijken en de 

wijze waarop zij hun werk uitvoeren. Ik ben in staat om diverse 

aandachtsgebieden integraal te benaderen en opnieuw vorm te geven 

waarbij ik het vermogen en wilskracht heb om zaken écht anders en slimmer 

te organiseren, met als doel; excellente publieke dienstverlening.  

 

SPECIALISATIES  

 

 • Gemeentelijke dienstverlening en klant contact centra 

• Informatiemanagement en  zaakgericht werken  

• Procesinrichting- en harmonisatie, LEAN procesmanagement  

 

COMPETENTIES   • Hands on, integer, analytisch, organisatorisch vermogen, creatief en coachend 
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WERKERVARING   

 

 

ADVISEUR (DIGITALE) DIENSTVERLENING GEMEENTE NUNSPEET 

• Oktober 2017 – heden  

Allround adviseur dienstverlening. De organisatie adviseren en 

begeleiden in het actualiseren van de visie op dienstverlening 2018 -

2022. Ontwerpen, opzetten en adviseren over een 

uitvoeringsprogramma dienstverlening voor het concern breed 

vertalen en implementeren van de visie met behulp van 8 

deelprojecten.  

 

ADVISEUR DIENSTVERLENING GEMEENTE BRONCKHORST  

• Mei 2017 – september 2017  

Onderzoek en advies voor de heroriëntatie van het team Klantadvies 

(KCC) in relatie tot de geactualiseerde visie op dienstverlening 2020 en 

de strategische (interne) koers met betrekking tot zelf organiserend 

vermogen en verbindend werken. 

 

 

INFORMATIEADVISEUR WESTERKWARTIER GEMEENTEN  

• Februari 2016 – maart 2017  

 

Voorbereiden en implementeren van het digitaal – en procesgericht 

(zaakgericht) werken binnen de 4 Westerkwartier gemeenten waarbij 

software en processen worden geharmoniseerd ter voorbereiding op de 

gemeentelijke herindeling in 2019. 

 

ADVISEUR DIENSTVERLENING GEMEENTE EEMSMOND  

• Oktober 2015 – januari 2016 

 

DOCENT EN TRAINER LEERGANG FRONT OFFICE MANAGER KCC BESTUURSACADEMIE  

• September 2014 – januari 2015 

 

ADVISEUR INFORMATIE & DIENSTVERLENING WERKORGANISATIE DE KOMPANJIE 

(GEMEENTEN PEKELA EN VEENDAM)    

• September 2012 – oktober 2015 

 

 

 

PROJECTMANAGER KWALITATIEVE MONITORING SOCIAAL DOMEIN DE KOMPANJIE 

(GEMEENTEN PEKELA EN VEENDAM) 

• Januari 2013 – oktober 2017 

Diverse cliëntervaringsonderzoeken Wmo t.b.v. maatwerk-  

voorzieningen, collectieve voorzieningen en mantelzorgondersteuning. 
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Voor deze onderzoeken ontwikkel ik op basis van de vernieuwde 

sociale infrastructuur, de door de gemeenten en haar sociale partners 

ontwikkelde arrangementen en op basis van klantprocessen (toegang 

en gebruik), diverse monitoringsinstrumenten om kwalitatief 

onderzoek te kunnen voeren binnen het sociaal domein 

 

 

OPLEIDING  • Mastermind, DISCOVER Coach (mei 2017)  

• Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO) DINO4 (januari 2017) 

• Management, Economie en Recht (MER Duaal), Bachelor of 

Business Administration (BBA), Hanzehogeschool Groningen  

2008 – 2012. Specialisatie Organisatie ontwikkeling & 

Verandermanegent ‘Organisatie ontwikkeling op basis van het 

Antwoord© concept’.  

HOBBY’S  Hardlopen, films, Italiaanse keuken 

 

 

 


