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257Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Gea van Dijk werd geboren op 27 februari 1957 in Drachten, Smallingerland als 
dochter van Wieger van Dijk en Trijntje van Dijk-Luik en zus van Annie. In 1975 
behaalde ze het vwo-B diploma aan het Ichthus College te Drachten. In datzelfde jaar 
werd de hogereberoepsopleiding tot fysiotherapeut te Leeuwarden aangevangen, 
waarvoor ze in 1979 haar diploma behaalde. Werkzaam als fysiotherapeut behandelde 
ze patiënten op verschillende ziekenhuisafdelingen, binnen instellingen in de 
ou derenzorg, alsook thuiswonende cliënten. Ze volgde meerdere specialistische 
scholingen op het gebied van fysiotherapie en wetenschappelijk onderzoek. 

In 1986 slaagde ze cum laude voor de post-hbo-opleiding bedrijfskunde aan de 
HTS te Leeuwarden. In 1990 maakte ze de stap naar manager binnen de ouderen-
zorg. 

Tevens werd ze in 1991 lid van Provinciale Staten van Friesland, met als aan-
dachtsgebieden Welzijn en Ruimtelijke Ordening. Van 1995 tot 2002 was ze frac-
tievoorzitter van de PvdA Statenfractie, met als aandachtsgebieden algemene en 
economische zaken en interprovinciale samenwerking. Van 1999 tot 2002 was ze 
voorzitter van de Interprovinciale Statencommissie van Noord-Nederland, gericht op 
samenwerking tussen de drie noordelijke provincies. 

Via verschillende managementfuncties is ze vanaf 2006 werkzaam als manager 
van het Expertisecentrum van Noorderbreedte, persoonlijke zorg en wooncomfort. 
Vanuit het Expertisecentrum zijn medici, paramedici en psychosociale zorgverleners 
werkzaam binnen een groot aantal zorginstellingen van de ouderenzorg en daar-
buiten, onder andere ook bij cliënten thuis. Tevens houdt ze zich met het 
Expertisecentrum bezig met innovatieve projecten, met name gericht op de kwaliteit 
van leven van de oudere of de chronisch zieke. Dit vaak in samenwerking met andere 
organisaties, zowel binnen als buiten de zorg. 

Verbindingen leggen tussen verschillende denkwerelden is de rode draad in haar 
cv: 
verbindingen tussen professionals en cliënten als fysiotherapeut;•	
verbindingen tussen de politiek en de burger als statenlid en fractievoorzitter;•	
verbinding tussen management en professionals als manager;•	
verbinding tussen praktijk en theorie als onderzoeker.•	

Gea van Dijk is getrouwd met Ronald van Haastregt. Nynke (1996) is hun dochter.
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