Kathleen Abrahamse nieuwe directeur Partoer

Kathleen Abrahamse uit Paasloo is vanaf 1 mei de nieuwe directeur-bestuurder van het
Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer. Zij volgt daarmee Ingrid van de Vegte op
die verder gaat als directeur van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Kathleen Abrahamse is sinds een jaar ook directeur bij het onderzoeks- en adviesbureau
Breuer&Intraval. ,,Door samen te werken kunnen we elkaar versterken. We vullen elkaar
goed aan en samen kun je veel meer en kom je verder’’, stelt Abrahamse. Zij benadrukt
dat er voor Partoer niks verandert. ,,We blijven met dezelfde mensen en onder dezelfde
naam een betrouwbare partner die maatwerk levert in de Friese markt.’’

Elkaar versterken
De samenwerking met Breuer&Intraval zal voor de opdrachtgevers kwalitatief van
toegevoegde waarde zijn. De medewerkers van beide bureaus zullen volgens de nieuwe
directeur ongetwijfeld van elkaar kunnen leren. ,,De collega’s van Partoer hebben veel
ervaring met leefbaarheidsprojecten en burgerparticipatie en bij Breuer&Intraval zijn we
ook goed thuis in onderwijs, arbeidsmarkt en in de publiek-private samenwerking. Juist
die combinatie versterkt elkaar. Bovendien werken we allebei samen met hogescholen en
universiteiten. Het is alleen maar mooier om dat in de toekomst samen te doen.’’

Maatschappelijke impact
,,Werk doen dat ertoe doet’’, dat is voor Abrahamse de grootste drijfveer om zich in te
zetten voor Partoer. ,,Wij doen iets wat maatschappelijke impact heeft met een team vol
leuke mensen. Dat is voor mij een enorme ‘drive’ waardoor ik elke dag met plezier naar
mijn werk ga. Vanaf nu zal dat zowel in Groningen als in Leeuwarden zijn. In Friesland
zal ik de medewerkers de komende tijd de oren van het hoofd vragen, want ik ben erg
nieuwsgierig naar wat ze doen. Ik kan het vast ook niet laten om me inhoudelijk met
zaken te bemoeien en mijn visie te geven richting opdrachtgevers’’, lacht Abrahamse. Als
bedrijfskundige heeft zij veel ervaring met het geven van adviezen aan organisaties.

Partoermethode
Ingrid van de Vegte gaat zich volledig richten op haar functie als directeur van het Fries
Sociaal Planbureau. Van de Vegte: ,,Ik ben trots op hoe het team van Partoer zich heeft
ontwikkeld de laatste jaren en dat Partoer haar rol in allerlei projecten en onderzoek voor
vele opdrachtgevers heeft verworven. Er is zoiets als de ‘Partoermethode’ ontstaan en
die zal ook zeker verder worden ontwikkeld samen met de mensen van Breuer&Intraval.’’

