Freek Lapré

PROFIEL
Ik ben iemand wiens doel in het leven is om de kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen te verhogen. Dit betekent
dat mijn vertrekpunt altijd bij die oudere ligt in de ontwikkeling van strategieën, nieuwe diensten en producten,
inrichting en transformatie van organisaties en visie op management en personeel. Ik haal mijn inspiratie uit contacten
met ouderen, personeel en klanten (ook internationaal), (wetenschappelijk) onderzoek en radicale vernieuwingen.
Ik verbind praktijk en wetenschap aan elkaar en kan daardoor mijn klanten nieuwe inzichten bieden die praktisch
toepasbaar zijn, degelijk onderbouwd en soms ook tegen de stroom ingaan.
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Hogere Beroepsopleiding tot
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Hogeschool Eindhoven
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Gezondheidswetenschappen,
afstudeerrichting
Verplegingswetenschap
(beleid/management en primair
proces) (MSc)
Rijksuniversiteit Maastricht

Freek Lapré werkt sinds 2001 als zelfstandig en internationaal
gecertificeerd organisatieadviseur (Certified Management
Consultant) bij QOLity BV, een organisatieadviesbureau, dat
gericht is op strategie, innovatie en organisatie-ontwikkeling (o.a.
besturing/toezicht, organisatie en fusies) in de context van
kwaliteit van leven.

1997-1999

Master in Change Management,
Postdoctorale opleiding Stichting
Interacademiale Opleidingen
Organisatiekunde, Utrecht

2008-2013

Doctor of Business Administration,
School of Management, University
of Bradford (UK)
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resultaat
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pragmatisch
dwarsdenker

De adviesopdrachten die Freek Lapré uitvoert zijn voornamelijk
voor klanten uit de sector (langdurige) zorg (privaat en publiek,
for profit en non profit) ) en daaraan gerelateerde sectoren. Zijn
klanten zijn thuiszorgorganisaties, woonvormen met
dienstverlening, verpleeghuizen en ziekenhuizen, verzekeraars,
pensioenfondsen, investeerders en projectontwikkelaars en
woningcorporaties in Nederland en daarbuiten o.a. de Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Russische Federatie.
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Sinds 2013 is hij Academic Director en later Executive Professor
aan de TIAS Business School van de Universiteit van Tilburg en
Supervisor aan het Doctorate Programme (PhD) aan de School of
Business van de Manchester Metropolitan University in het
Verenigd Koninkrijk.
Tenslotte is hij sinds 2017 Chairman of the Board of Directors
van het European Centre for Research and Education in Ageing
Services (ECREAS) te Brussel, België.

