
Albert Sikkema  
Technologie Gezondheidszorg Toekomst 

 
Professional met uitgebreide ervaring in Zorg, Techniek en Veiligheid. Enthousiast, betrouwbaar en hands-on. Houdt van 

uitdagingen, altijd lerend en op zoek naar hoe iets in elkaar zit en verbeterd kan worden.  
Sterke interesse in IT (AI, Machine Learning, XR/VR), gezondheidszorg en veiligheid. 

 

Contact 
Dit is de internet-versie van 

mijn cv, zonder contact-

gegevens. Wil je contact? 

www.albertsikkema.com 

 

Certificeringen 
VCA-VOL (2021) 

BLS/PBLS Hulpverlener (2021) 

BHV (2021) 

Preventiemedewerker (2018) 

VOP NEN3140 (2018) 

Keurmeester Electrische 

Arbeidsmiddelen NEN3140 

(2018) 

Beheerder BMI (2017) 

Adavnced Hazmat Life Support 

(2011) 

 

Vrijwilliger 
Steunfractie Gemeenteraad 

Christenunie Tytsjerksteradiel 

(2015-2016) 

 

 

 

Werkervaring 

Beheerder/ Leidinggevende/ Preventiemedewerker 
Zorgboerderij Stay & Pray, Tytsjerk 
okt. 2017 – jan. 2021 (Fulltime) 
Verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Plaatsvervangend 
leidinggevende voor een team van 10 medewerkers, 8 bewoners en 8 
cliënten dagbesteding. Werkzaamheden o.a.: BMI/BHV-organisatie, 
Waterbeheer, Duurzame Energie, ICT-onderhoud en ontwikkeling, 
Projectleider overstap ISO9001, overstap Office365. Praktische leiding en 
instructie van medewerkers en cliënten. Ruime ervaring met (opzetten van) 
ongevallen-registratie en het bouwen van een open veiligheidscultuur. 
 

Geluidstechnicus/ Eigenaar 
Sikkema Geluid en Advies, Amsterdam 
jun. 2011 – dec. 2017 (Fulltime) 
Adviserende rol naar MKB en kerken. 
Opnemen en produceren van albums. 
Live-geluid (Opnemen en/of versterken van concerten). 
Ruime kennis van o.a. Dante, inregelen van geluidssystemen, inrichten van 
studio's en akoestiek. 
 

Calamiteitencoördinator & Organisatieadviseur 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam  
2011 – 2012 (Fulltime) 
Planvorming in het kader van rampenbestrijding, communicatie/overleg met 

zowel in- als externe partijen (zoals RvB, Medische Staf, Zakelijk en Medisch 

Management van de verschillende specialismen, GHOR, traumaregio, 

andere ziekenhuizen) en organiseren en begeleiden van (rampen-

)oefeningen. Getraind in onder andere HAZMAT en crisiscommunicatie. 

Intensive Care-verpleegkundige 
OLVG, Amsterdam & MCL, Leeuwarden & Martini ZH, Groningen 
2002 – 2012 (Fulltime) 
Verpleegkundige met een gevarieerde en uitgebreide ervaring: Intensive 

Care, Longziekten en Brandwonden. Ik heb me specifiek beziggehouden met 

onderzoek en implementatie van protocollen op het gebied van lange 

termijneffecten van Intensive Care zorg en het vroegtijdig mobiliseren van 

beademde patiënten. 
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Interesses 

Programmeren 

Geïnteresseerd in Python, 

Javascript en AI. 

ICT 

Computers, netwerken, IOT, 

Arduino, Pi. 

Lezen 

Sci-fi, avontuur, psychologie 

etc. 

Muziek en Geluid 

Gitaar, basgitaar, toetsen  
Opname en Productie 

 

Competenties 

Logisch nadenken  

Door stap voor stap een 

probleem door te werken, 

volgt er vaak vanzelf al een 

oplossing. 

Vernieuwen en vooruitdenken  

Hoe kan het anders en beter? 

Welke lessen zijn er te trekken 

uit andere vakgebieden? 

Ontdekken en verkennen  

Altijd bezig met nieuwe ideeën 

en vergezichten: ik hou er van 

nieuwe ontwikkelingen bij te 

houden en combinaties te 

maken met wat ik al weet. 

 

 

Opleiding 

Politicologie (Communication and Politics in Europa) 
Vrije Universiteit, Amsterdam - Doctorandus 
 

Intensive Care Verpleegkunde (Post-HBO Specialisatie) 
VUMC School of Medical Sciences, Amsterdam (Amstel Academie) 
 

Verpleegkunde 
Hanzehogeschool, Groningen - Bachelor of Arts - BA 
 

VWO 
C.S.G. Liudger, Drachten 
 

 
 
 


