Curriculum Vitae van Daniël Hendrik Giltay Veth
Daniël H. Giltay Veth
tel. 06-51196507
email privé: yachtshelter@hotmail.com
email werk : daniel@creatieveimpulsen.nl en daniel@dgvholding.nl
website: www.creatieveimpulsen.nl
Vogelvlucht:
 Geboren 19 augustus 1956 te Arnhem. Daarna gewoond in Amstelveen, Schalkhaar,
Amsterdam, Haarlemmermeer, op een zeilboot in verre oorden en Zaandam.
 Havo te Deventer (1975) gevolgd door de Sociale Academie Karthuizer Amsterdam,
diploma maatschappelijk werk(1979).
 1979 - 1984: werkzaam in het welzijnswerk
 1985 - 1995: eigen adviesbureau Wavegame in arbeidsmarkt aangelegenheden
 1995 - 1997: zeilreis
 Oktober 1997 – juli 2000: DGV Creatieve Impulsen
 Juli 2000 – 2011: DGV Holding bv en Koersvast Detacheringen bv
 Vanaf 2012: DGV Creatieve Impulsen bv
Welzijnswerk te Amsterdam: 1979 - 1985
-

-

Individueel en groeps (buurt) maatschappelijk werk; opbouwwerk i.h.b. begeleiding
nasleep renovatie (1979 - 1982).
Coördinator buurthuis 5 x 9 Molenkwartier in Geuzenveld. Daarna kortstondig
directeur van Stichting de Vaart (instelling voor sociaal cultureel - en maatschappelijk
werk in Amsterdam Geuzenveld en Slotermeer). Belast met reorganisatie-liquidatie;
1983-1984.
Redacteur van het vakblad BUUT.

Wavegame arbeidsmarkt aangelegenheden 1985 - 1995: projecten
-

-

-

Advisering van (startende) werkgelegenheidsprojecten en bedrijfjes, waaronder de
opzet van de financiële huishoudingen.
Begeleiding van een drietal toeristische projecten die ook door mij opgezet zijn:
Camping Zeeburg (‘84-’95), ISTA (studieprogramma’s in Amsterdam), SCH
(tenthutten- bouw i.s.m. Baanvak/Badjan. Aan camping Zeeburg verbonden geweest
tot mei 1995 als gedelegeerd bestuurslid in het management.
Doorlichting/advisering moeizaam lopende werkgelegenheidsprojecten in opdracht
van de afd. Jeugdzaken van de gemeente Amsterdam (‘85-’86).
Voorbereiding inbraakpreventieproject in opdracht van de afdelingen
Bestuurscontacten en Baanvak (bedrijfsplan; begeleiding start) van de gemeente
Amsterdam in 1987.
Initiatiefnemer van het platform werkgelegenheidsinitiatieven i.s.m. de gemeente
Amsterdam en Arbeidsvoorziening wat geleid heeft tot de zgn. managerspool onder de
hoede van het Stew.
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-

-

Management van een fusieproces tussen diverse milieuprojecten (St. Milieuwerk) in
1991.
De ontwikkeling en management van het project En Route in stadsdeel Westerpark
(begeleiding en plaatsing van moeilijk bemiddelbaren i.s.m. buurtinstellingen) in
opdracht van de Buurtontwikkelingsmaatschappij en de deelraad Westerpark te
Amsterdam van 1991 tot 1995.
Interim-management van de St. Markstad (subsidieadvisering en startersadvisering te
Zaanstad) 1992/1993.
Interim-management van de Stichting die de JWG/Banenpool uitvoert in Landsmeer.
(1993/1994).

Wavegame 1985 - 1995: Beleidsadvisering/ implementatie nieuw beleid
-

-

-

-

-

-

Wegbereiding van de toenmalige wijkaanpak in Amsterdam Oost (rapport: ’Hoe
Amsterdam Oost werkt aan werk’ (1988) in opdracht van de sociale dienst
Amsterdam.
Opzet en evaluatie van het samenwerkingsproject “Casco: één loket voor werk en
scholing” (rapport ‘Evaluatie Casco’1988/89) in opdracht van de afdeling
Bestuurscontacten van de Gemeente Amsterdam.
Adviseur arbeidsmarktvraagstukken van het Project Beroepseducatie en Werk
Minderheden (PWM) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1990 en 1991).
Organisatie van de conferentie “De wijk, de stadsdeelraden en de
werkloosheidsbestrijding” i.s.m. de Balie, 1990.
Organisatie van de conferentie “Sociale Vernieuwing in het echt’ voor stadsdeelraad
de Pijp, 1991.
Advisering van een Engels computerbedrijf ‘Mari’ uit Newcastle over de opzet van
een vestiging in Nederland (1990)
Ontwikkeling van arbeidspoolconstructies t.b.v. de instroom van doelgroepen in
Noord Brabant in opdracht van BiZa en Etin waaronder een specifiek instroomproject
voor de glastuinbouw in Breda e.o. (1991)
Training en advies van diverse sociale diensten en arbeidsbureaus in opdracht van
Radar bv alsmede training van welzijnswerkers in de omgang met ongemotiveerde
werklozen in opdracht van DEA-consult.
Ontwikkeling van een strategie en methodiek ‘werkgeversbenadering’ in het kader van
CAO- en overige (taakstellende-) afspraken in Flevoland en Utrecht in opdracht van
het IVIO in 1992 en 1993.
Training en advies van het bestuur en medewerkers van de Minderhedenwerkwinkel in
Breda (1992).
Advisering van de gemeente Gorinchem in opdracht van Atelier 28 bv over de inhoud
en organisatie van het locale werkgelegenheidsbeleid. (1992)
Advisering van de Amsterdamse Waterfront Financieringsmaatschappij (AWF/Yoever ontwikkeling) over de werkgelegenheidsparagraaf (1992)
Adviseur van de Amsterdamse Reclassering i.v.m. de activering van de
bemiddelingsvergunning (1993).
Diverse optredens op congressen, radio en TV als arbeidsmarktdeskundige en
‘innovator’.
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Wavegame: management En Route 1994 - 1995
In deze periode was ik parttime verbonden aan de Stichting En Route te Amsterdam
Westerpark als directeur (begeleiding, training en bemiddeling van langdurig werklozen i.s.m.
buurtinstellingen). Het eerste buurtgerichte re-integratie bedrijf van Nederland. In 1995 is de
Stichting noodgedwongen opgedoekt doordat de subsidie gestopt werd.
Zeilreis augustus 1995 - oktober 1997
- Moe van het Nederlandse druk-druk-druk bestaan en gefrustreerd door tegenslagen
besloten alle bezit te verkopen en samen met mijn partner Giny Wiggers een
‘bezinningsreis’ te maken op ons zeilschip Shelter.
Als nasleep van deze reis volgden twee dingen:
- Tussen 1998 en 2004 werkzaam geweest als freelance medewerker bij het magazine Zeilen.
- In 2000 met succes Enkhuizer Zeevaartschool gevolgd; diploma stuurman kleine zeilvaart.

November 1997- juli 2000: DGV Creatieve Impulsen
Een nieuwe start als ‘adviseur in creatieve impulsen’:
- Opzet van een detacheringpool “Koersvast” voor laag- en ongeschoold personeel in
opdracht van de St. Collusie: Bedrijfsplan en startmanagement november ‘97-mei ’98. In
1999 overgenomen door DGV Holding bv.
- Vooronderzoek post HBO cursus locale economie voor de Transfergroep Rotterdam e.o.
- Schrijver van een boekje over verantwoord ondernemerschap in opdracht van de Balie te
Amsterdam en The Bodyshop: “Over de Dominee, de Koopman en de Hofnar” (1998)
- Medewerker van een onderzoek naar dagbesteding en arbeidstoeleiding van dak-en
thuislozen in opdracht van de gemeente Amsterdam en Brugman Management.
Vanaf juli 2000: DGV Holding bv
- De werkmaatschappij van DGV Holding was Koersvast bv (www.koervast.org). Het
bedrijf detacheert en zendt onder andere werklozen uit bij MKB bedrijven. Tot 2003
bemiddelde Koersvast louter de zgn. fase vier werklozen met behulp van
loonkostensubsidies. In 2003 is gestart met de uitzendpoot. Zonder subsidies doorgegroeid
als onorthodox en bekend uitzendbureau aan de onderkant van de Amsterdamse
arbeidsmarkt. Per 1-1-2011 van DGV Holding overgenomen door uitzendorganisatie
Baan.
- DGV Holding bv voerde de experimentele projecten uit voor Maatwerk Amsterdam
waaronder de toeleidingsprojecten Geleidelicht (2001/2002), SAM en Proeftijd Maatwerk
(2002/2003).
- DGV Holding bv voerde in 2003/2004 een Urban arbeidstoeleidings- en sociale
activerings project uit met allochtone vrouwen in stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam.
- In 2002 verscheen de publicatie ‘Schipperen met Respect’, door mij geschreven in opdracht
van de provincie Noord Holland, met portretten van mensen waarin een beeld geschetst
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wordt over de onderkant van de arbeidsmarkt in Nederland.
In 2004 en 2005 is door DGV Holding en Koersvast het sociale bedrijf Houvast voor daken thuislozen ontwikkeld in opdracht van woningcorporatie De Dageraad (Tegenwoordig:
De Alliantie). In 2005 verzelfstandigd als Stichting en in 2011 overgenomen door Zone 3.
Van juni 2005 tot december 2007 was DGV Holding de hoofdaannemer van het project
Bouwen aan Burgerschap in Stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam. In dit project wordt
gewerkt aan de maatschappelijke participatie van 150 veelal allochtone vrouwen met een
bijstanduitkering. Voor het eerst in Nederland met een strikte drang- en dwang aanpak
voor deze doelgroep.
In 2008 heb ik het gehele jaar geweid aan (zelf)studie over sociale interventies aan de
onderkant van de samenleving en de werking van de projectencarrousel in het sociale
domein.
In 2009: hoofdonderzoeker van het experiment ‘aanpak van de projectencarrousel’ i.s.m.
Nicis Institute, het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie en Start Foundation.
Eindpublicatie december 2009: ‘Het rendement van zalmgedrag; de projectencarrousel
ontleed’.
2010-2011: tientallen interviews, lezingen en workshops n.a.v. de publicatie over de
projectencarrousel.
2010-2011: ontwikkeling van het instrument ‘herkenning en verduurzaming van goede
praktijken (4+1 denkraam)’ met Yvonne Wijland. Het instrument is in 2010-2012 met
veel impact toegepast in opdracht van maatschappelijke ondernemers, gemeenten,
fondsen, Buurtalliantie, FORUM, en het ministerie BZK/directie wijken.
2010-2012: medebegeleider van de landelijke leergroep ‘achter de voordeur’, een van de
experimenten van BZK/directie wijken.
2010-2011: Advisering van gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Eindhoven, Groningen,
Haarlem en Zwolle in de vormgeving van beleid/praktijk inzake multi-probleem
huishoudens en transitieprogramma’s in het sociale domein.
2010-2011: begeleiding van de verzelfstandiging van het sociale bedrijf SamenWonenSamenLeven vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam. T/m 2014 betrokken als
bestuurslid van de stichting SW-SL.

Vanaf 1-1-2012: DGV Creatieve Impulsen bv
- 2012: Co-auteur publicatie als vervolg op Rendement van Zalmgedrag: De rem op de
projectencarrousel. Uitgave BZK
- 2012: adviseur gemeente Amsterdam (DMO en Sociale Alliantie) in de visieontwikkeling
en implementatie van de aanpak kwetsbare huishoudens, later SamenDoen.
- 2012 t/m juni 2015: Medeauteur rapport “Eindhoven de sociaalste”, vervolgens adviseur
gemeente Eindhoven in de uitrol van WIJeindhoven, i.h.b. de vormgeving van de sociale
wijkteams en sturing op transformatie.
- 2012-2013: adviseur gemeente Zwolle over de aanpak in de wijk Kamperpoort en opzet
van sociale wijkteams.
- 2012-2013: begeleider/adviseur van diverse leergroepen en themabijeenkomsten ‘achter de
voordeur en MPG’ in opdracht van BZK
- 2012 en 2013: diverse 4+1 scans van sociale bedrijven in opdracht Van Start Foundation
- 2013: mede auteur van De praktijk als landingsbaan, E-boek, uitgave BZK
- 2013 t/m juni 2015: adviseur en kwartiermaker van de gemeente Leeuwarden inzake de
4

-

-

-

doorontwikkeling van Amaryllis (wijkteams) met de 3D’s als landingsbaan. In het vervolg
adviseur op de vernieuwing van de inkoop sociaal domein en begeleider van het interne
ontkokeringsproces.
2014: mede begeleider (samen IPW) van het project BurgerLab in Zaanstad: zoektocht naar
potentieel van burgerinitiatieven in relatie tot aanbestedingprocedures.
2014 oktober: Organisator en begeleider van twee brainstormsessies op zeilschoener
Twister over de participatiesamenleving. Resulteerde in een grensverleggend essay: ‘De
participatiesamenleving heeft een economische machtsbasis nodig’. Zie
www.twisterpapers.nl
2015-2016: begeleider intergemeentelijke ‘noordelijke leergroep transformatie sociaal
domein’ in opdracht BZK en VNG. Later is het opdrachtgeverschap overgegaan naar de
gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen.
2015 oktober-november: begeleiding bestuurders van Delft voor Elkaar in visie- en
strategiebepaling.

2015 juli t/m december: na jaren fulltime intensieve betrokkenheid bij de decentralisaties en
transformatie van het sociaal domein een half jaar reflectietijd genomen zonder
overheidsopdrachten. Tijd genomen voor (zelf) studie om mijn visie op de transformatie in het
sociaal domein te herijken met het oog op de periode na de decentralisaties.
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