Personalia
Anoushka Schut-Welkzijn, Koninginneweg 158 hs, 1075 EE Amsterdam
Geboren in Delft op 6 februari 1969, gehuwd en twee kinderen
Tel +31641136921 anoushkaschut@gmail.com anoushkaschut.nl @AnoushkaSW

Profiel
Anoushka heeft, geschoold als zorgeconoom, uitgebreide ervaring en expertkennis van
sociale zekerheid, zorg en publieke financiën. Ze zet lange-termijndoelen en volgt die
op, bewust van het maatschappelijke draagvlak dat nodig is voor resultaat. Anoushka
heeft een breed netwerk, is sterk in strategie, onderhandeling, uitvoering, het coachen
van talent en heeft een positieve hands-on mentaliteit.

Opleidingen
2003 Master of Science Economics, Birkbeck College, University of London
2001 Postgraduate Certificate met Mathematical Economics, Birkbeck College,
University of London
1994 Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
1988 VWO, Grotius College, Delft

Werkervaring
2012 – 2017

Lid van de Tweede Kamer voor de VVD, woordvoerder Sociale Zaken en
Arbeidsmarktbeleid in de Zorg, woordvoerder Middelbaar
Beroepsonderwijs en lid van de Contactgroep met het Verenigd
Koninkrijk

2013 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: initiatieven tot betere samenwerking tussen
curatieve en arbeidsgeneeskundige zorg, verkorten loondoorbetalingsperiode bij ziekte, snellere
re-integratie tweede spoor, level playing field tussen private en publieke verzekeringen WGA,
leidde tot herziening wet per 2017. Initiatiefnota om contact te houden met
arbeidsongeschikten en hen te herbeoordelen om uitstroom uit de WGA te bevorderen,
ingevoerd in 2016.
2014 Initiatief om bilateraal sociale zekerheidsverdrag met Marokko te beëindigen om het
niveau van de uitkeringen te verlagen tot het koopkrachtpeil, leidde tot akkoord in 2016.
2014 Rapporteur van de Tweede Kamer voor het Europees Semester: delegatieleider
interparlementaire conferenties, initiator contact tussen leden Tweede Kamer en Europese
Commissie over benchmarking in begrotingsbeleid.

2010 - 2012

Politiek Adviseur Minister Schippers, Ministerie van VWS

Informeren en geïnformeerd worden door alle stakeholders van de minister, zoals kamerleden,
branche-organisaties, partijleden en ambtenaren over de politieke en beleidsdoelen. Dit
resulteerde in 2011 tot aanname in het parlement van de hervorming van de
ziekenhuisfinanciën, wat het einde was aan budgettering en 35% van de tarieven vrij
onderhandelbaar maakte.

2005 – 2010

Projectmanager en coördinator Nederlandse Zorgautoriteit

2009 - 2010 Coördinator Forensische Zorg, Adviseur van het Ministerie van Justitie,
Coördinator Steunverlening Curatieve zorg, verantwoordelijk voor het beoordelen van
steunaanvragen uit de ziekenhuiszorg en de GGZ.
2007 – 2008 Coördinator huisartsenzorg: Projectmanager kostenonderzoek en monitoring
huisartsenzorg, Projectmanager reductie administratieve lasten eerstelijn, Coördinator
innovatiebeleid.
2006 -2007 Projectmanager farmacie, voorzitter onderzoek naar praktijkkosten en bonussen
dat leidde tot het korten met € 600 miljoen van de vergoeding voor farmaceutische zorg.
2005 – 2006 Lid Werkgroep Strategie voor bij oprichting NZa, schrijver eerste monitorrapport
over zorgverzekeringsmarkt na start zorgverzekeringswet, schrijver monitorrapport vrije prijzen
in de ziekenhuiszorg.

2003 – 2007 Eigenaar E-commercebedrijf
1997 – 2000 Senior beleidsmedewerker Financiën, VVD Tweede Kamerfractie
1995 – 1997 Adviseur scholenbouw, ICS Adviseurs, Gouda

Maatschappelijke ervaring
2015 – 2017
2013 – heden
2012
2011 - 2012
2010 – 2012
2009 – heden

Contactpersoon Seniorennetwerk, samensteller
halfjaarlijkse nieuwsbrief vanuit VVD fractie
Adoptiekamerlid wijk Vogelbuurt/IJplein Amsterdam,
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners LSA
Lid van de verkiezingsprogrammacommissie 2012, schrijver
hoofdstukken Jeugd en Zorg
Lid van de kerngroep van de Partijcommissie Volksgezondheid,
Welzijn en Jeugd, VVD
Voorzitter Financiële Commissie, VVD Amsterdam
Hardlopen van (halve) marathons voor diverse goede doelen
waaronder het Zeldzame Ziektenfonds (ZZF) en De Droomboom: School
voor autistische kinderen

2009-2010

Voorzitter Intervisie groep, Nederlandse Zorgautoriteit

2007

Co-auteur artikel “ Choice Determinants of the mobility in the Dutch
health insurance market”, The European Journal of Health
Economics https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2469270/
Auteur artikel “Ratio achter het Stabiliteitspact”, Liberaal Reveil,
Prof.Mr. B.M. Teldersstichtin

2006

http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/tijdschrift/LiberaalReveil/LiberaalReveil47
/jrg.47_4_december_2006.pdf

2003- 2005
1994 – 1997
1988 – 1994

Treasurer Kippington Strollers, charitatieve instelling voor
peuterspeelzalen, Sevenoaks, Verenigd Koninkrijk
Lid van de Beleidsadviescommissie Integrand Rotterdam
Actief lid van de Rotterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging
(RVSV), Secretaris van het Bestuur van de Muziek- en
Tooneelvereeniging, Opleider in Bestuur van Integrand Rotterdam

