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BEDRIJF Marij Vulto Onderzoek & Advies (vanaf 2007)
Vilans: Trendanalyse en schrijven van drie toekomstscenario’s over wijkgericht werken met
de nieuwe WMO, WLZ en ZVW.
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK): Bewerken en redigeren van
een conceptversie van de Zorgstandaard Kanker.
STG/Health Management Forum:
Op 30 september 2013 heeft STG/HMF een slotbijeenkomst gehouden, waarmee een einde
is gekomen aan een langdurige en uitstekende samenwerking.
 Inhoudelijk voorbereiden en verslaan van een klankborddiner over ‘Het verzekerd
zorgpakket, toekomstbeelden voor 2018’ op 13 mei 2013.
 Schrijven verslag werksessie ‘Zorg in eigen hand, Aansluiten bij opkomende
burgerinitiatieven’ op 18 maart 2013.
 Inhoudelijk voorbereiden en verslaan van drie netwerkdiners en een
Toekomstforum over het thema van 2012 ‘Hoeveel is een mensenleven waard?’
 Schrijven verslag van een multidisciplinaire werkconferentie over
populatiegerichte preventie en zorg: ‘In beweging voor gezondheid’ (van
ZZ→GG).
 Workshop ‘Medische ouderenzorg in de toekomst’ op Toekomstforum 14 oktober
2010.
 Schrijven van twee artikelen voor HMF (2010), tijdschrift voor toekomstverkenning,
strategieontwikkeling en innovatie.
Van der Hoef & Partners/D!SCURA: Schrijven verslag eerste D!SCURA-congres met als titel
‘Dilemma’s rond DSM-5 in de praktijk’ op 21 maart 2013.
In voor Zorg!: Redigeren eindrapport project ‘Zorg op afstand’ bij Kentalis.
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): Literatuuronderzoek en
interviews over huidige en toekomstige inzet van verpleegkundigen in UMC’s (i.s.m.
STG/Health Management Forum).
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG): op
basis van bestaand materiaal schrijven van twee divergerende toekomstscenario’s, die –
na een uitgebreide gespreksronde – zijn samengevoegd tot een compositiescenario. Dit
was de basis voor een conceptvisie huisartsenzorg 2022 (i.s.m. STG/Health Management
Forum).
Convenantpartijen jeugdgezondheidszorg ZO Brabant (Zuidzorg, Zorgboog en GGD
Brabant ZO): Literatuuronderzoek en interviews voor het ontwikkelen van
toekomstscenario’s voor een samenhangende organisatie van de JGZ in ZO Brabant in
2020 voor kinderen van 0 tot 19 jaar (i.s.m. STG/Health Management Forum).
Vilans: Ingrijpend bewerken en redigeren van een tussenversie van de Zorgstandaard
Dementie.
Van Kleef Instituut: Workshop toekomsttrends selecteren en beoordelen t.b.v.
meerjarenplan (i.s.m. STG/Health Management Forum en Swarte Advies).
Centre for Generative Leadership: Bewerken van eerder door Ivo Callens gepubliceerd
materiaal tot een boekmanuscript.
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Ministerie van VWS, Capaciteitsorgaan en V&VN: Invitational conference ‘Kansen en
uitdagingen voor verpleegkundig specialisten chronische zorg’ (i.s.m. STG/Health
Management Forum). Voorbereiden conferentie, schrijven voorbereidingsnotitie, houden
presentatie en schrijven verslag.
Stuurgroep Verpleegkundige Beroepsstructuur en Opleidingscontinuüm (VBOC):
Toekomstverkenning verpleegkundig specialisten bij somatische aandoeningen (i.s.m.
STG/Health Management Forum).
Capaciteitsorgaan: Vooronderzoek toekomstige behoefte verpleegkundig specialisten
(i.s.m. STG/Health Management Forum).
Beroepsvereniging van zorgdirecteuren VDZ: Bewerken scenario- en beslisdocument over
de toekomst van de vereniging.
St. Toekomstscenario’s Gezondheidszorg/Health Management Forum
(2000 – 2007)
Senior onderzoeker/adviseur: Onderzoek en advieswerk ten behoeve van lange termijn
strategieën, visieontwikkeling en innovatie in de gezondheidszorg.
Thema’s: (keten)zorg en maatschappelijke ondersteuning voor langdurige
zorggebruikers, (samenwerking in de) eerstelijnszorg, beroepskrachtenvoorziening en
behoud personeel, kennis delen en leiderschap (v/m)
Freelance onderzoeker/publicist (1999 – 2000)
Onder meer voor Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging (LCVV)
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (1996 – 1998)
Onderzoeker begeleidingsfunctie verzorgenden: Visieontwikkeling over begeleiding door
verzorgenden en analyseren van vereiste deskundigheid en condities.
Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Vrouwenstudies Sociale Wetenschappen
(1992 – 1996)
Projectleider/onderzoeker project 'Professionaliteit en professionalisering in de
thuisverzorging': Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de specifieke kenmerken en
eisen van het beroep thuisverzorging en voorwaarden voor verdere professionalisering.
PRES Emancipatiebureau Utrecht (1989 – 1992)
Beleidsadviseur gemeentelijk en provinciaal emancipatiebeleid: Interactief ontwikkelen van
emancipatiebeleid (inhoudelijk en strategisch).
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Den Haag (1988)
Onderzoeker: Twee literatuurstudies en een onderzoeksvoorstel over leefsituatie van en
overheidsbeleid voor kinderen van 0 tot 12 jaar (niet gepubliceerd).
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Den Haag (1984 – 1988)
Emancipatiewerker: Projectleider 'Herwaardering van arbeid' over onbetaalde en betaalde
arbeid in verleden, heden en toekomst.
Mr. A. de Graafstichting Amsterdam (1982 – 1983)
Onderzoeker: Literatuurstudie over sekstoerisme naar derde wereld landen.
Stichting Plaatselijk Vormingswerk Wageningen (1982 – 1983)
Staffunctionaris/vormingswerker voor vrouwenemancipatie-activiteiten.
Persoonlijke kwaliteiten Marij Vulto
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scherp vermogen tot analyseren, reflecteren en evalueren
creatief in visieontwikkeling, innovatief vermogen
in staat om mensen, ideeën en visies met elkaar te verbinden
leiderschap: initiatiefrijk, anderen inhoudelijk aansturen, inspireren, stimuleren,
adviseren en coachen
goed luisteren en (op schrift) terugkoppelen
helder in het overbrengen van boodschappen, in woord en geschrift
uitstekende schrijfvaardigheid voor een breed publiek
goed zelfstandig werken, maar ook vruchtbaar samenwerken en doelgericht netwerken
snel inwerken in nieuwe materie, productief
zorgvuldig en betrouwbaar
doorzettingsvermogen

Opleiding en cursussen
2004/07/09
1991
1991
1982

1972

Diverse cursussen en trainingen over generatief leiderschap en
themagecentreerde interactie o.l.v. Dr. Ivo Callens, directeur Centre for
Generative Leadership and living learning system development.
Cursus 'Denken over gender, zorg en moraal' o.l.v. Prof. Dr. Selma
Sevenhuijsen. Graduate School for Advanced Research on Women's Studies,
Rijksuniversiteit Utrecht.
Cursus 'Women, Values and Leadership'. Amsterdam Summer University.
Diploma Wageningen Universiteit, studierichting Plantenziektekunde.
Specialisaties: Entomologie, Vrouwenstudies en Voorlichtingskunde.
Entomologisch onderzoek in de landbouw in Nicaragua en Nederland.
Deelname aan het programma 'Women and Development' o.l.v. Prof. Dr.
Maria Mies aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Publicaties over
de positie van vrouwen in Nicaragua en een scriptie over vormingstheater
voor de plattelandsbevolking in Nederland.
Diploma Gymnasium ß, Sint Bonifatius College Utrecht

Nevenactiviteiten
2006 – 2007 Deelnemer Kenniskring ‘Mensen met chronische ziekten’ Hogeschool Leiden
Vanaf 2002 Deelnemer in de studie- en discussiegroep ‘De dans der verandering’.
Bespreken van nieuwe uitdagingen voor lerende organisaties.
2001 – 2009 Deelnemer Landelijk Netwerk Vrouwen en Gezondheidszorg.
1999
Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging (LCVV): adviseur
Meerjarenprogramma Verzorging.
1998 – 1999 Lid Adviescommissie Vrouwen Arbeidsvoorziening Midden-Nederland.
1997
Deelname ronde tafelgesprekken Landelijk Centrum Verpleging en
Verzorging (LCVV) ter voorbereiding van een landelijk 'Zorgberaad'.
1994 – 1995 Lid begeleidingscommissie voor onderzoek naar een algemeen aanvaarde
standaard (gezins)verzorging, in opdracht van de Landelijke Vereniging voor
Thuiszorg (LVT) door het Verwey-Jonker Instituut.
1994 – 1995 Lid projectadviesgroep 'Kwaliteit uitvoerend werk gezinsverzorging' van het
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).
Vanaf 1980 heb ik veelvuldig gepubliceerd voor een breed publiek: boeken, rapporten en
artikelen voor wetenschappers, bestuurders en andere werkers in de non-profit sector. Zie
hiervoor de uitgebreide publicatielijst.
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