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Curriculum Vitae 
Naam Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA 
Voornaam Tanja 
Geboortedatum 25 juli 1974 
Adres 
Postcode/Woonplaats 

Catharinapolder 12 
2992 ZL Barendrecht 

LinkedIn https://nl.linkedin.com/in/tdejonge 
 
(hoofd)Functie Wethouder, Bestuurder en Toezichthouder 
Specialisatie • Bestuurlijke en toezichthoudende processen en activiteiten 

• Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (oa ISO26000) 
• Organisatiekunde 
• Financiële en bedrijfseconomische vraagstukken 
• Stakeholderbetrokkenheid, burger- en overheidsparticipatie 
• >25 jaar ervaring met een brede en gevarieerde groep organisaties: 

klein, middel en groot, verschillende branches, profit en non-profit. 
 

Trefwoorden Governance, Corporate Social Responsibility / Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (oa SDG’s, circulaire economie, ISO26000, 
MVI-criteria, GRI); Kwaliteitsmanagement (oa INK, ISO9001); 
Managementcontrol; (nieuwe) businessmodellen Audit (oa KAD+, ISA);  

  
Samenvatting professionele vaardigheden   
 - 

- 
- 

Visie ontwikkelen 
Besluiten over en uitzetten hoofdlijnen beleid 
Voorzitten vergaderingen, bijeenkomsten, dialoogsessies 

 - Netwerken en verbinden 
 - 

- 
- 
- 

Samenwerken en teamgericht 
Leidinggeven 
Onderhandelen 
Omdenken 

 - Toezicht uitoefenen op besturen van profit- en non-profit organisaties 
 - Verzorgen van trainingen en workshops op diverse niveaus en op de 

verschillende deskundigheidsgebieden 
   
Samenvatting persoonlijke vaardigheden   
 - 

- 
- 

Betrokken 
Enthousiast, met lef 
Analytisch sterk 

 - Doelgericht, met oog voor klant 
 - 

- 
- 

Gestructureerd 
Oordeelvormend vermogen 
Probleemoplossend 

 - Teamgericht 
 - Sensitief, gericht op omgeving 
 - 

- 
- 
- 

Communicatief zeer vaardig op diverse niveaus 
Besluitvaardig 
Innovatief 
Flexibel 

 

Opleidingen  2011 – heden Executive Doctorate Program (PhD-candidate; Nyenrode Business 
Universiteit); promotieonderwerp Stakeholderbetrokkenheid en -dialogen in 
organisaties 

 2010 – 2011 Corporate Social Responsibility Management & Auditing (Erasmus School of 
Accounting & Assurance); afstudeeronderwerp Internationaal 
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Overig  Ik vind het belangrijk om mijn expertise en ervaring niet alleen in een 

werkcontext in te zetten. Op vrijwillige basis ben ik bestuurslid geweest bij 
diverse maatschappelijke instellingen en initiatieven. Daarnaast ben ik sinds 
2009 lokaal politiek actief. Eerst als steunfractielid (2009-2013) en bestuurslid 
afdeling (2013-2014) totdat ik, na lijsttrekker te zijn geweest, gemeenteraadslid 
werd (2014-2016). 
Ik heb momenteel de volgende nevenfunctie: 
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Le Guess Who?, Utrecht 

   
Huidige functies 
Wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigenaar 

 Gemeente Barendrecht (2018-heden) 
Portefeuilles: Duurzame gemeente, Klimaat & Milieu; Lokale initiatieven, 
burger- & overheidsparticipatie; Cultuur 
Projecten: gebiedsontwikkeling Nieuw-Reijerwaard, centrumontwikkeling Hart 
van Carnisselande 
Nevenfuncties: (vice)voorzitter GR Nieuw-Reijerwaard, AB-lid DCMR, voorzitter 
Energieke Regio Barendrecht, voorzitter Duurzaamheidskring Barendrecht, 
secretaris DeltaPortFonds Barendrecht, AB-lid BAR-organisatie 
https://www.trotsopmijnwerk.nl/beroepen/wethouder/ 
https://vng.nl/artikelen/buitenbeeld-in-weiter-ferne-so-nah 
 
Farfalla Services B.V. (2009-heden) 
Advies- en auditkantoor op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, management control/bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en financiën.  

   
Voormalige functies 
Docent 
Maatschappelijke 
Verantwoordelijkheid 
(opdrachtbasis) 

 The Hague University /Haagse Hogeschool (2016-2018) 
Deeltijd MBA-studenten leren hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid in 
organisaties vorm te geven en te integreren in de going business. In interactieve 
sessie komen thema’s en onderwerpen aan de orde. 
 

Programmamanager  Wijzer Werven (2014-2018) 
  Het programma Wijzer Werven trainde en coachte culturele instellingen in het 

optimaliseren van hun financieringsmix en fondsenwerving. Als 
programmamanager (0,5 fte) organiseerde ik het vierjarig programma met een 
budget van bijna € 4 miljoen. Ik stuurde ca. 15 zelfstandige professionals aan. 
Eind 2018 ca. 400 culturele instellingen begeleid. Tweemaandelijks overleg met 
de stuurgroep van Wijzer Werven over voortgang van het programma. 

   
Lid Raad van Toezicht  Edudelta Onderwijsgroep (2016-2018) 
  Toezichthouden op het College van Bestuur, lid van de auditcommissie. In de 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door Nederlandse universiteiten 
 2009 Certified Internal Auditor (The Institute of Internal Auditors Inc.) 
 2007 – 2008 Post-initiële master Internal/Operational Auditing (Erasmus School of 

Accounting & Assurance); afstudeeronderwerp Onafhankelijkheid van de 
interne auditor 

 1992 – 2001 NIVRA-Nyenrode Accountancy; afstudeeronderwerp Onafhankelijkheid van de 
accountant 

 1986 – 1992 VWO 
   
Cursussen 2017 

2009 
Modules Hedendaagse Filosofie & Politieke Filosofie (Universiteit Utrecht) 
Transitiemanagement (DRIFT) 

 1992 - heden  Diverse cursussen voor het op peil houden van deskundigheden en 
persoonlijke ontwikkeling 

https://www.trotsopmijnwerk.nl/beroepen/wethouder/
https://vng.nl/artikelen/buitenbeeld-in-weiter-ferne-so-nah
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breedste zin: in control, werkgever, adviseur. Belangrijke dossiers: ontwikkelen 
nieuwe toekomstvisie, nieuwe voorzitter CvB aanstellen. 

   
Commissaris  Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde (2013-2018) 
  Lid van de Raad van Commissarissen. Toezicht houden op het in control zijn van 

de lokale bank, controleur en adviseur van het directieteam. Betrokken bij het 
ontwikkelen van het nieuwe governancemodel. 

   
Gemeenteraadslid  Gemeente Barendrecht (2014-2016) 
  Fractievoorzitter GroenLinks Barendrecht; lid van presidium en 

agendacommissie. Lid van diverse werkgroepen geweest waaronder 
werkgeverscommissie en Duurzame Energie. Ivm eenvrouwsfractie vielen alle 
onderwerpen onder mijn domein, met focus op Duurzaamheid, buitenruimte, 
bedrijfsvoering/planning & control, financiën. 
Tevens afgevaardigde namens de gemeenteraad in het algemeen bestuur van 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. 

   
Coördinator 
Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen 

 Erasmus Universiteit Rotterdam (2009-2011) 
Het ontwikkelen van visie en beleid voor een maatschappelijk verantwoorde 
universiteit en het coördineren en initiëren van activiteiten op dit gebied 
(functie parallel met senior beleidsmedewerker) 

   
Senior 
beleidsmedewerker 
Strategisch 
Management Control 

 Erasmus Universiteit Rotterdam (2009-2011) 
Het ontwikkelen van beleid voor strategische zaken, hoofdzakelijk op het gebied 
van management control en onderwijs specifieke dossiers. Daarnaast faciliteren 
van en adviseren over procesmanagement en risicomanagement. 

   
Internal Auditor 
 
 
 

 Hogeschool Rotterdam (2005-2009) 
Begonnen met het ontwikkelen en implementeren van een professionele 
auditdienst. Binnen de afdeling Auditing, Monitoring & Control verantwoordelijk 
manager voor de internal audit-tak. Veel onderzoeken naar bedrijfsvoering 
(geheel en onderdelen) van diensten en instituten gedaan. Projectleider 
geweest voor strategische projecten procesmanagement en risicomanagement. 
Lid van diverse klankbordgroepen. 

   
Hogeschooldocent 
Accountancy 
 
 
 
 
 
 
 
Teamleider Audit 
 
 
 
 
 
 
 
Controleleider Audit 

 Avans Hogeschool (2002-2005) 
Bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management, 
eindverantwoordelijk hoofddocent voor het onderwijs dat voorbereidde op de 
landelijke overalltoets waarin Externe Verslaggeving, Administratieve 
Organisatie/Bestuurlijke Informatieverzorging en Accountantscontrole samen 
kwamen. Daarnaast voorzitter van de curriculumcommissie van de afdeling 
Accountancy. Externe afgevaardigde in landelijke examencommissie en project 
Elders Verworven Competenties (EVC) 
 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (1999-2002) 
Bij de departementale accountantsdienst, veantwoordelijk voor het zelfstandig 
ontwikkelen, functioneel aansturen, uitvoeren en evalueren van 
rechtmatigheids-, doelmatigheids- en financiële audits. Doorgegroeid naar 
teamleider waarin ik naast functioneel aansturen ook de dagelijkse 
verantwoordelijkheid voor een team van controleleiders en assistenten had en 
bijdroeg aan de ontwikkeling van de accountantsdienst. 
 
Deloitte (1992-1999) 
In de nationale controlepraktijk begonnen als junior assistent en volgens het 
gebruikelijke carrière pad doorgegroeid naar controleleider. Mijn cliëntenpakket 
was breed en gevarieerd: van kleine tot grote bedrijven, profit en non-profit. 


