
Samenwerkend

Analytisch

SPSS Statistics

Excel

Presenteren

Verbinder

ValueCare

ChipSoft HiX

WERKERVARING CARE EFFECT
02-2022 - heden
Applicatiebeheer roosterprogramma, SP Expert en
Beaufort/Youforce, Diakonessenhuis. 
Vertegenwoordigen van de afdeling
applicatiebeheer binnen meerdere projecten,
waaronder zelfroosteren. Daarnaast ook
ondersteuning bieden bi j  het oplossen van vragen
en problemen welke door werknemers aangedragen
worden. 

05-2022 - 08-2022
Consultant Zelfonderzoek, GGZ Rivierduinen 
Uitvoeren van de controles voor het zelfonderzoek
van GGZ Rivierduinen uitgevoerd. Daarbij  ook
begeleiding geboden aan een col lega en
meegeschreven aan het verantwoordingsdocument.

01-2022 - heden
Consultant Zelfonderzoek Maasziekenhuis Pantein
Betrokken bi j  het ui tvoeren van het zelfonderzoek in
het Maasziekenhuis Pantein in Beugen.
Verantwoordeli jk voor het ui tvoeren van
foutcontroles aan de hand van ValueCare l i jsten.

11-2021 - 01-2022
Consultant Floorsupport HiX 6.3. ZGT
Geassisteerd in het ziekenhuis bi j  de overgang naar
een HiX 6.3 standaardcontent door vragen van
medewerkers te inventariseren en te beantwoorden.
Na f loorsupport verder gegaan als telefonische
helpdesk van functioneel beheer.

12-2021 - 01-2022
Planner, Recruiter, Coördinator Belteam 
GGD IJsselland
Verantwoordeli jk voor planningen omtrent de
opschaling van de vaccinaties bi j  GGD IJssel land.
Deze planningen werden gemaakt in het programma
Bedri j fsrooster.  Daarnaast ook bi jgedragen aan het
recruiten van vaccinatiepersoneel en het aansturen
van andere col lega's van het belteam.

LUUK MEULMAN
Consultant

“Het liefst word ik uitgedaagd
om voor een probleem een
innovatieve en passende
oplossing te bedenken.”

VAARDIGHEDEN

SYSTEEMKENNIS

Bedrijfsrooster

SP Expert

Youforce/Beaufort



LUUK MEULMAN
Consultant

NEVENACTIVITEITEN
11-2021 - heden
Ha-Stu Studenten handbal vereniging Nijmegen
Verantwoordeli jk voor het schri jven van columns in een
nieuwsblad dat een aantal  keer per jaar ui tgebracht
wordt voor leden.

OPLEIDINGEN
09-2018 – 05-2021
Radboud Universi tei t  Ni jmegen
MSc Medical Biology, special isat ie Science, Management
and Innovation

09-2014 – 09-2018
Radboud Universi tei t  Ni jmegen
BSc (Medical)  Biology

09-2008 – 06-2014
Almende College Isala
Profiel  Natuur en Gezondheid & Natuur en Techniek

CURSUSSEN &
TRAININGEN

09-2021
E-learning DBC-systematiek,
Care Effect

11-2021
Medische terminologie

INTERESSES
Hiken, handbal, comedy, koken

2017
Student assistent,  Radboud Universitei t
Onderwijzen, begeleiden en beoordelen van studenten
bij  verschil lende vakken

OVERIGE WERKERVARING
09-2020 – 05-2021
GGNet, onderzoekerservaring
Huis van Innovatie -  ' 'Visie van behandelaren op gebruik
en implementatie van VR bi j  behandelingen binnen
GGNet' '
Verantwoordeli jk voor opzetten empirisch onderzoek,
ontwikkelen en afnemen van interviews (met
psychologen, kwali tat ieve analyse in ATLAS.Ti).

09-2020 – 05-2021
MSc onderzoek, Radboud Universiteit  -  Memory
Dynamics
De invloed van de hippocampus bi j  het creëren en
ophalen van het geheugen bi j  muizen

11-2017 – 07-2018
BSc onderzoek, Radboud Universiteit  -  Dierfysiologie
Het ef fect van het verplaatsen op de stress respons van
zebravissen


