
 

Nieuw directieteam voor Stichting HerstelTalent  
 
Klazine Tuinier en Martijn Nouwels vormen per 1 januari 2022 de nieuwe directie van 
HerstelTalent. Tuinier is directeur innovatie en Nouwels vervult de rol van directeur sociaal 
domein.  
 
De afgelopen jaren heeft HerstelTalent een groei doorgemaakt als organisatie en in haar 
positionering in Zeeland. Ervaringsdeskundige medewerkers, zowel vrijwillig als betaald, 
slagen erin om hun ervaringskennis serieus in de markt te zetten. Om deze ontwikkeling 
enerzijds te bestendigen en anderzijds verder uit te bouwen is een nieuw directieteam 
gevormd. Vertrekkend directeur Irene van de Giessen blijft als adviseur betrokken bij de 
Stichting. Zo kan zij, in nauwe samenwerking met het bestuur, het gedachtengoed van 
HerstelTalent borgen en haar unieke kijk op herstelondersteunend werken blijven uitdragen. 
 
Voorzitter Frans Dieleman is blij met deze ontwikkeling. “Wij gaan met vertrouwen de 
toekomst in.” 
 
Klazine Tuinier maakt sinds 2021 deel uit van het bedrijfsbureau. In haar rol van 
projectleider is zij de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 
strategische doelstellingen van de Stichting. Met haar achtergrond en scholing (Master 
Verpleeg- en Vroedkunde en Ervaringsdeskundige D) heeft zij de kennis en praktijkervaring 
om de missie van HerstelTalent verder uit te bouwen.  Als directeur innovatie richt zij zich op 
de visie, bureaucultuur en de identiteit en samenstelling van de projectteams. 
Martijn Nouwels is goed ingevoerd in het activiteitenprogramma van de Stichting. Als 
medewerker ZRC is hij een vertrouwd gezicht bij cliënten en collega’s. In het directieteam 
bewaakt hij de operationele gang van zaken en de financiële continuïteit van de Stichting.  
 
Het vertrek van directeur Irene van de Giessen is voor velen een verrassing. Vanaf de 
oprichting is Irene hét boegbeeld van de Stichting in Zeeland en daarbuiten. Nu gaat zij haar 
maatschappelijke ambities buiten het kantoor verkennen. “Ik ben HerstelTalent niet. 
HerstelTalent is de afgelopen jaren volwassen geworden en daarom geef ik met een gerust 
hart de leiding over aan mijn opvolgers.” 
 
Middelburg, 9 december 2022 
 
 
Profiel Stichting HerstelTalent 
Stichting HerstelTalent wil een toonaangevend bedrijf zijn, dat uitblinkt in het inzetten van 
ervaringsdeskundigheid bij herstelprocessen en het opleiden van mensen tot ervaringsdeskundige. 
 
Meer informatie 
Frans Dieleman, voorzitter Stichting HerstelTalent 
M: 06 – 41 96 11 11   E: fransdieleman@hersteltalent.nl W: hersteltalent.nl 


