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P e r s o o n l i j k  

Dit ben ik:  anderen noemen mij veerkrachtig en gedreven. Zien dat ik mij graag vastbijt in zaken. Dat ik scherp, creatief en volhardend ben. Ik 

word blij van bedachte vindingrijkheid en krijg jeuk van standaard. Ik ben ondernemend, leer van fouten, gebruik humor en blijf energiek. Ook in 

uitzonderlijke situaties. Ik ga tot het gaatje maar blijf beleefd. Word onstuimig blij van muziek maken en beleven. Ben sinds 2001 persoonlijk 

assistent van Golden Earring. Ik los alles voor ze op; ben hun klankbord en regelaar, een rots met luisterend oor. Vooral op technisch en 

interpersoonlijk vlak. In mijn vrije tijd verslind ik boeken. Snel-wandel minimaal 10 km per dag. Op vakantie gaat de telefoon nooit uit. Steden of 

hoge bergen. Geen camping, strand of groepsreizen. Het liefst hak ik zelf mineralen en fossielen uit de bergen. 

  

Zo ben ik op mijn best: in opdracht van bestuur of directie stuw ik veranderingen, pak ik crises aan, rol ik nieuwe producten en diensten uit, 

optimaliseer bestaande processen of nieuwe procedures en vergroot ik de impact van medewerkers. Tevens kortstondig beschikbaar voor 

(lijn)managementvervanging. 

  

Mijn aanpak: een snelle en passende analyse van het vraagstuk middels een organisatie-schouw. Ik schakel daarbij tussen in- en uitzoomen. Dan 

stel ik een duidelijk plan van aanpak op. Problemen worden kraakhelder vertaald in mogelijke oplossingen. Standaard bestaat niet, maatwerk wel. 

Het belang van de opdrachtgever en organisatie staat voorop. Ik stel concrete doelen en ben (en blijf gedurende het hele traject) onkreukbaar en 

zuiver richting opdrachtgever.   

  

Mijn werkwijze: mensen bewegen om te bewegen. Struikelstenen en beletsels worden aangepakt. Ik word een consequente richtingaanwijzer 

met voldoende distantie genoemd. Switchend tussen managementstijlen. Confronterend, kritisch, ontwapenend, motiverend. Zonder kabaal en 

met behoud van relaties. Gesprekspartner van hoog tot laag in de organisatie. Samen krijgen we het voor elkaar. (Of niet.) 

 

O p l e i d i n g e n  

2018   : Bijscholing bedrijfskunde en management Harvard & Oxford “Summer school”. 

2018 / 2019 : PAPI-assessment + executive coaching / training. 

2016 t/m heden : PE-bijscholing jaarlijks 

2015  : Basisopleiding Mediation + Specialisatie arbeidsmediation 

2004 / 2010 : Arbeid & organisatie psychologie (UVA/OU)  

1995 / 2002 : Vooropleiding havo voor muziek en dans, conservatorium (basgitaar) 

 

N e v e n a c t i v i t e i t e n  

2001 - heden : Golden Earring   Persoonlijk assistent. 

2013 - heden : Breukhoven Mediation   Eigenaar van een bedrijfsconflicten mediation praktijk met 3 mediators. 
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O p d r a c h t p o r t f o l i o  ( 2 0 1 3 - h e d e n )  

Opdrachtgever  Biesieklette Holding B.V. Q3 - 2018 

Rol   Algemeen directeur a.i. 

Gerapporteerd aan  Raad van Bestuur 

Situatieschets  Terwijl de reorganisatie in volle gang is (zie hieronder) moet de algemeen directeur vanwege 
(persoonlijke) omstandigheden tijdelijk afhaken. Er ontstaat onrust onder de medewerkers (230 fte). De 
ingezette, noodzakelijke, veranderingen dreigen vast te lopen. 
 

Oplossing  Vanwege mijn ‘afwijkende’ managementstijl (meer teamspeler, minder hiërarchisch) in de rol van 
eindverantwoordelijke a.i. ontstaat nieuw elan onder de leden van het MT. Het geloof in de plannen 
herstelt en de overtuiging dat we de klus kunnen klaren komt terug. 
 

Resultaat  Feitelijk leidinggegeven aan 230 FTE. De reorganisatie wordt inhoudelijk conform plan en voor wat betreft 
de planning eerder dan verwacht gerealiseerd. Dagelijkse afstemming met diverse Gemeentelijke 
opdrachtgevers.  

 

 

Opdrachtgever  Biesieklette Den Haag B.V. 2017 - 2018 

Rol   MT-lid a.i. 

Gerapporteerd aan  Algemeen Directeur 

Situatieschets  Platte organisatie (bewaakte fietsenstallingen, verhuur, reparatie)  met 230 FTE in het sociale domein 
(leer/werk traject met jobcoaching) . De organisatie is inefficiënt ingericht en processen/procedures zijn 
niet geformaliseerd. De IT is bedrijf breed ernstig verouderd. Stuurinformatie komt niet of te laat. Het MT 
heeft onvoldoende aandacht voor strategische en tactische bedrijfsvoering. Aansturing is sterk ad hoc. Er 
is sprake van een hoog ziekteverzuim. 
 

Oplossing  Aan de hand van de ambities zoals vastgelegd in het nieuwe (door mij aangestuurde) strategisch 
(marketing)plan heb ik een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. Processen zijn efficiënter ingericht en 
nieuwe werkwijzen zijn vastgelegd. Doelstellingen zijn vertaald naar kpi’s. Gaande het traject moest de 
samenstelling van het MT worden aangepast; ik was verantwoordelijk voor afwikkeling van 
arbeidsovereenkomsten en werving van nieuwe leden. Met het nieuwe MT is de uitrol van de 
veranderingen verder ter hand genomen. Ik was verantwoordelijk voor Operations met dossiers IT/ICT , 
Commercie, Facilitaire Zaken. 
 

Resultaat  Invoering nieuw toegangssysteem met (650.000 gebruikers). Aansturing en realisatie van facilitaire zaken 
(265 locaties). Invoering nieuwe IT-architectuur en ICT omgeving. Jaarlijks € 135k besparing gerealiseerd.  

 

 

Opdrachtgever  Flanderijn Incasso & Gerechtsdeurwaarders B.V. 2016 - 2017 

Rol   Programmamanager a.i. 

Gerapporteerd aan  Directie (Partners) 

Situatieschets  De deurwaarders en interne medewerkers van deze landelijke organisatie met 16 vestigingen en in totaal 
700 fte worden steeds vaker geconfronteerd met (ernstige vormen van) agressie. Het ontbreekt op 
organisatieniveau aan cijfers en beleid. Branche-breed wordt ingeschat dat het om een ernstige 
ontwikkeling met aantoonbaar negatief effect op welbevinden medewerkers en productiviteit gaat.   
 

Oplossing  Aan de hand van persoonlijke gesprekken met vertegenwoordigers van alle gelederen binnen de 
organisatie, zelf ook ‘mee op pad’ en ervaringen opgedaan. Op basis hiervan is mijn plan van aanpak 
gerealiseerd. Belangrijke onderdelen hierin:  

1. meerjarig beleidsplan agressie met gekwantificeerde doelen (a.h.v. vijf levels van agressie),  
2. een agressieprotocol (met concrete instructie voor interne of externe opvolging),  
3. vastlegging van incidenten en beleving van medewerkers en  
4. geautomatiseerde rapportagefuncties t.b.v. management.  

 



3 

 
Vervolgens heb ik, samen met het programmateam, de uitrol van het beleid verzorgt en ingebruikname 
van instrumentarium gefaciliteerd.   
 

Resultaat  De rapportages laten zien dat de medewerkers zeer positief zijn over het gebruik van het protocol. 
Slachtoffers van agressie spreken hun waardering uit over de grotere betrokkenheid die zij van collegae 
en management ervaren. Het ministerie van SZW heeft de aanpak tot best practice in 
de branche benoemd. 

 

 

Opdrachtgever  Provincie Overijssel 2014 - 2015 

Rol   Verandermanager a.i. 

Gerapporteerd aan  Hoofd Eenheid Wegen & Kanalen 

Situatieschets  Het assetmanagement was op verouderde leest geschoeid. Het ‘systeem’ zit vooral in de hoofden van 
medewerkers en ziet toe op passief beheer en geeft onvoldoende stuurinformatie. Vanwege 
’verpensionering’ dreigt daarnaast verlies aan kennis en kunde. Het MT heeft gekozen voor 
een geautomatiseerd systeem. Implementatie van het systeem dreigt door weestand te ontsporen. De 
setting is ‘out of control’.    
 

Oplossing  Aan de hand gesprekken op alle niveaus, afstemming met leverancier van het nieuwe systeem en 
deskresearch heb ik een organisatie-breed programma ontwikkeld met als doel de succesvolle 
implementatie van het nieuwe systeem. 
 

Resultaat  Volledige invoering van assetmanagement met een verhoogde betrokkenheid van alle medewerkers. 
 

 

Opdrachtgever  Connexxion Rail B.V. 2013 

Rol   Interim-manager OV-Chipkaart 

Gerapporteerd aan  Managing Director 

Situatieschets  Het bedrijfsresultaat uit het gebruik van de OV chipkaart op het traject Valleilijn blijft sterk achter op de 
prognoses. Niet ingrijpen zal resulteren in een verlieslatende concessie. 
 

Oplossing  Enkele praktische handvatten vertaald naar managementprocessen, financiële verbetering en het operant 
conditioneren van reizigers met als doel een hoger gebruik van eigen OV producten. 
 

Resultaat  Omzetstijging van +17%. 
 

 

Referentiebrieven en referenties op aanvraag beschikbaar 

 

O p d r a c h t p o r t f o l i o  ( 2 0 1 2  e n  l a n g e r  g e l e d e n )  

Opdrachtgever  HTM N.V. 2012 

Rol   Interim-manager Verkoop & Distributie 

Gerapporteerd aan  Manager Commercie 

Samengevat  Als gevolg van ‘ontwerpfouten’ bij het opzetten van het distributie –en verkoopnetwerk valt de omzet van 
de OV chipkaart in de vervoersregio Haaglanden ernstig tegen. Ik heb een nieuw verkoopplan 
uitgewerkt met focus op soorten proposities (abonnementen, etc.) en het aantal, de locaties en uitstraling 
van de verkooppunten. Vervolgens was ik verantwoordelijk voor de uitrol van het verbeterplan en heb het 
projectteam aangestuurd. Tezamen met de metropoolregio Haaglanden, Gemeente Den Haag en 
medewerkers van de (nieuw opgezette) afdeling commercie van HTM is een omzetverbetering van 15% 
(t.o.v. het initieel verkoopplan) gerealiseerd. 
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Opdrachtgever  RET Rotterdam N.V. 2009 - 2011 

Rol   Projectmanager Metrobeheer a.i. 

Gerapporteerd aan  Hoofd Metro 

Samengevat  Op vijftien stations werden studenten ingezet voor service en dienstverlening. Hiervoor was dagelijks 
afstemming en projectmanagement rondom ca. 125 medewerkers nodig. Daarnaast moesten er 
procedures en processen opgetuigd worden; selecteren & opleiden van deze 
medewerkers (studenten), aansturing teams en overdracht aan staande organisatie 

 

 

Opdrachtgever  RET Rotterdam N.V. 2006 - 2009 

Rol   Junior en later Senior Projectleider promotie OV-chipkaart a.i. 

Gerapporteerd aan  Hoofd Marketing & Reizigers 

Samengevat  Na de OV-chipkaart pilot werd duidelijk “hij permanent blijft”. De strippenkaart ging eruit. De OV-
chipkaart was een feit. Reizigers dienden actief aangespoord, geënthousiasmeerd en geholpen te 
worden. Dit werd bereikt door een brede en langdurige inzet van studenten, ‘Melkert-banen’ en part-
timers. Deze aansturing werd door mij gedaan. Naast aansturen bemoeide ik mij later met werving & 
selectie, afstemming met de opdrachtgever alsook de finale afsluiting van een succesvol project.   

 

 

Werkgever  Politie Utrecht 2001 - 2005 

Functie   112 Centralist / 0900 – 8844 Telecedent 

   

Samengevat  Meldkamer centralist voor 112 spoed meldingen; aangevuld met “niet spoed, wel politie” 0900-8844  
 

 

 

Referentiebrieven en referenties op aanvraag beschikbaar 

 
 


