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CURRICULUM VITAE  

 

Persoonlijke gegevens 

naam:    Christine Flåten-Daskalakis 

geboren:   2 september 1969 te Schiedam 

adres:    Atalantahof 21, 3124 BA  Schiedam 

email: cac.daskalakis@tiscali.nl  

telefoonnummer:  06-43006083   

 

Profiel 

Ik ben een open, verbindend en samenwerkingsgericht persoon met een grote   

maatschappelijke betrokkenheid.  

Ik beschik over jarenlange politiek-bestuurlijke en ambtelijk leidinggevende ervaring op 

lokaal niveau in het sociaal domein. 

Ik ben evenwichtig, integer, stressbestendig, besluitvaardig en heb een no-nonsense 

mentaliteit. 

Ik heb een oplossings- en resultaatgerichte werkhouding en ben analytisch en strategisch  

sterk.  

 

Werkervaring 

 

augustus 2011-heden  Oprichter Kynisi 

Bureau voor advies & ondersteuning bij 

maatschappelijke vraagstukken 

 

Uitgevoerde opdrachten (vanaf 2011): 

 

mei 2016-februari 2017 -Teamleider (interim) Wmo & Welzijn 

 gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

 (120.000 inwoners) 



 2 

• Leiding geven aan het kernteam Wmo & Welzijn (8 

beleidsmedewerkers op HBO+ niveau) 

• Sturing op transformatiedoelstellingen voor volwassenen 

middels een wijkgerichte aanpak 

• Advisering van betrokken wethouders van de 3 gemeenten 

 

februari 2012- -Projectleider en teamleider (interim)  

maart 2016 decentralisatie Jeugdzorg 

  gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

 (120.000 inwoners) 

• Leiding geven aan project/-beleidsteam (12 medewerkers 

op HBO+ niveau) dat voorbereidingen treft op het terrein 

van beleidsvorming, inkoop, sturing en inrichting van het 

nieuwe lokale jeugdhulpstelsel  

• Advisering van betrokken wethouders van de 3 gemeenten 

• Lid van diverse werkgroepen op het terrein van de 

decentralisatie jeugdzorg van samenwerkende gemeenten 

in de regio Rotterdam Rijnmond 

 

doorlopend vanaf 2012 -Diverse coachingstrajecten voor (medewerkers van) 

gemeentelijke organisaties 

 

augustus 2011-maart 2012 -Projectleider  project ‘In liefdevolle herinnering’  

 (rouwverwerking) bij Seniorenwelzijn  

 Vlaardingen/Schiedam/Maassluis 

 

2010-2011 Adviseur management sociale zaken  

Gemeente Utrecht 

 

2002-2010 Wethouder (CDA)  

Gemeente Schiedam (75.000 inwoners) 

Van 2002 tot 2006 tevens eerste loco burgemeester. 

Portefeuille: onderwijs, werk & inkomen, welzijn,  

volksgezondheid (Wmo), grotestedenbeleid, sport, 

personeel & organisatie.  

Nevenfuncties gedurende het wethouderschap: 
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-Lid commissie jeugdzorg regio Rotterdam 

-Vice-voorzitter sociale pijler Grotestedenbeleid (G32) 

-Lid VNG-commissie Werk & Inkomen  

-Bestuurder openbaar onderwijs Schiedam 

-Lid dagelijks bestuur GGD-NWN 

-Lid ROGplus NWN  (uitvoerende organisatie van gemeenten 

Vlaardingen, Schiedam en Maassluis van de toenmalige Wet 

Voorzieningen Gehandicapten / Wmo) 

-Voorzitter Samenwerkende Ouderenorganisaties 

 

1995-2002   Gemeenteraadslid / fractievoorzitter (CDA)  

Gemeente Schiedam 

 

1994- 2002   Teamhoofd Bureau Inburgering &  

coördinator projecten 

Gemeente Utrecht 

Leiding geven aan een team bestaande uit 15 leden  

(HBO-professionals) dat nieuwe migranten begeleidt bij hun 

inburgering in de Nederlandse samenleving.. Gedurende een jaar 

daarnaast als vervanger leiding gegeven aan een tweede team van 

23 medewerkers. 

 

1994-1995   Maatschappelijk werker 

Stichting Maatschappelijk Werk Schiedam 

 

 

Opleiding 

1990-1994 HBO maatschappelijk werk & dienstverlening 

heden    hoger management 

 

Nevenfuncties 

Begin 2017-heden Lid denktank stichting Incentive (t.b.v. het opzetten van een 

nieuw inloopcentrum voor alle kwetsbare Schiedammers) 

2015-heden Lid landelijk expertisenetwerk Zorg Tweede 

Kamerfractie CDA  

2012-heden   Voorzitter afdelingsbestuur CDA Schiedam 
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2010-2011   Lid Raad van Commissarissen Komkids kinderopvang 

1995-1997   Lid oprichtingsbestuur Fort Drakesteijn  

(speeltuin ter bevordering van integratie gehandicapte kinderen) 

 

 


