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         Kenkersweg 6 
         6301 BG Valkenburg a/d Geul 
 
         enidreichrath@gmail.com  
 
          06-1489 3612 

Profiel 
Gedreven en enthousiaste gezondheidswetenschapper.  
Inzetbaar als projectleider, projectmedewerker, onderzoeker.  
Allround inzetbaar in onderzoeksprojecten, kwantitatief en kwalitatief, 
met inhoudelijke kennis over en ervaring met het sociale domein.  
Zoals bijvoorbeeld over jeugdzorg, participatie en inclusie van mensen 
met een beperking. 
 
Harde werker, zelfstandig, collegiaal, analytisch, praktisch, punctueel, 
gestructureerd en eerlijk.  
Sinds 2009 parttime zzp-er, vanuit toetsen meten & weten en daarin 
sinds 2017 actief in Taal voor allemaal: www.taalvoorallemaal.com   
 

  
         www.linkedin.com/pub/ 
         enid-reichrath/16/896/92b 
 
          10 februari 1978 
 
          www.toetsenmetenweten.nl 
          www.taalvoorallemaal.com 
 

Opleiding 
1996-2000  
Universiteit Maastricht - Faculteit der Gezondheidswetenschappen –  
Arbeid en Gezondheid, gedragswetenschappelijke programma. 
 
1990-1996 
Atheneum te Landgraaf.  
 

Werknemer 
ZZP-er 
 
Referenties op aanvraag 

Training 
2020:    Basistraining Power BI 
2018: Training Excel 
2010: Projectmanagement PRINCE 2 Foundation 
2007: Schrijfcursus ‘Het betere schrijfwerk’ 
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2017-heden 

Werkervaring 
Senior onderzoeker bij Gemeente Maastricht, afdeling 
Onderzoek & Statistiek. Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, 
met name binnen het sociaal domein: jeugdzorg, Wmo, 
participatie. In 2016 bij de gemeente gestart als zzp-er. 
 

        2016- 2018 
 

Senior onderzoeker bij Zuyd Hogeschool, bijzonder lectoraat Inclusie 
van mensen met een verstandelijke beperking in Heerlen. 
Onderwerpen: het VN verdrag over de rechten van mensen met een 
beperking en Taal voor allemaal. 

 
2014-2016 

 

 
Projectleider Kids X-plore, KIX, in Maastricht. Coördineren en aansturen 
van voormalig Stichting KIX, het platform voor de coördinatie van 
naschoolse activiteiten voor alle Maastrichtse kinderen tussen 2 en 13 
jaar.  

 
2010-2012 

 
Projectleider bij voormalig Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver in 
Nieuwegein. Zelfstandig leiding geven aan en uitvoeren van projecten 
ter bevordering van de economische zelfstandigheid van jongeren met 
beperkingen. Domein (speciaal) onderwijs. Werkwijze volgens 
PRINCE2 projectmanagement. 
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vervolg werkervaring 

2010 Projectmedewerker-onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum 
Limburg in Maastricht. Nu Integraal Kankercentrum Nederland. 
Evaluatiestudies, gegevensanalyses, beleidsadvisering, 
projectcoördinatie, onderzoek en inventarisaties t.b.v. 
kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg. 

 
2008-2009 

 
Projectmedewerker-onderzoeker bij NextGeneration4all in Heerlen. 
Vragenlijstontwikkeling, enquêtes en tests, evaluaties, coördinatie van 
diverse (Europese) projecten. Kerntaak: bevorderen dat mensen met 
beperkingen kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 
2001-2008 

 
Projectmedewerker-onderzoeker bij iRv, Kenniscentrum voor 
Revalidatie en Handicap in Hoensbroek (in 2007 Vilans). Uitvoering en 
projectcoördinatie van (Europese) projecten. Bevordering van een 
toegankelijke samenleving voor mensen met beperkingen d.m.v. onder 
meer richtlijnontwikkeling, evaluatiestudies en  literatuurreviews. 

 
2000 

 
Trajectbegeleider bij Stichting d’r Sjtiel in Landgraaf (nu Relim). 
Begeleiding van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt 
wegens sociale en psychische problematiek. Tevens verantwoordelijk 
voor de methodiekontwikkeling t.b.v. de trajectbegeleiding. 

 

      Enid Reichrath 

       


