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PROFIEL
Creatief én oplossingsgericht. Ervaring in vele sectoren en met samenwerking in ketens en tussen
onderzoek/onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Ziet altijd perspectief en weet concreet wat te doen, ook als zaken
vastzitten. Creëert energie en beweging. Schakelt makkelijk tussen niveaus en disciplines en overbrugt de belangen
van stakeholders en generaties. Leidinggevende ervaring, communicatief sterk en besluitvaardig. Uitstekende
analytische vaardigheden. Kent de dynamiek van maatschappen van binnenuit.
OPLEIDING
1997 - 1999 Master of Science (MSc), Business Administration - Bedrijfswetenschappen | Radboud University
1989 - 1995 Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Facility Management | Saxion University
WERKERVARING
2007 - heden | Consultant, manager en projectleider | Longglade en diverse bedrijven
Zelfstandig, aantal dienstverbanden en partnerships, te weten:
2019 - mrt 2021 Kantoordirecteur | Jaeger Advocaten-belastingkundigen
Dagelijkse aansturing, nieuwe website ontwikkelen en online strategie ontwikkelen in samenwerking met
externen, begeleiden van verbouwing, aantrekken van mensen en individuele business coaching.
2017 - 2018 Manager Business & Talent Development | DVAN Advocaten
Dagelijkse aansturing, lid van het managementteam, eigenaren helpen om strategie scherper te krijgen, daarna
verantwoordelijk business development en het aantrekken en begeleiden van professionals ten behoeve van groei,
tevens professionalisering van IT/knowhow en de ondersteunende functies.
2012 - 2013 Directeur | Middelgroot advocatenkantoor
Doorlichting wat betreft strategie en bedrijfsvoering, daarna verantwoordelijk voor business development en het
aantrekken en begeleiden van professionals ten behoeve van groei, tevens professionalisering van IT/knowhow
en de ondersteunende functies.
2009 - 2014 Management consultant | Venturis Consulting Group
Doorlichting en advisering van grote, middelgrote en niche advocatenkantoren op het gebied van positionering
en efficiënte en professionele bedrijfsvoering, coaching van advocaten wat business development, vlottrekken
van vastgelopen projecten waarbij IT, knowhow en business development moeten samenwerken en dienstbaar
zijn aan de professionals zoals advocaten, fiscalisten en notarissen. Tevens advisering van grotere bedrijven hoe
de juridische afdeling optimaal te organiseren en integratie IT.
2005 - 2007 Managing Partner | Funding Groep
Focus op het uitbouwen van dit management- en subsidieadviesbureau dat eind jaren ’90 is opgericht. Actief op het
snijvlak van strategie, subsidie en finance/IT. Tevens leidinggeven aan teams met daarbij aandacht voor klanten op
het gebeid van strategie, subsidiemogelijkheden, strategische planning, projectmanagement en auditing.
2002 - 2004 Organisatieadviseur en Directeur ad interim | WagenaarHoes Organisatieadvies
Organisatieadviseur en interim-directeur op het snijvlak van strategie en executie. Voorbeelden: directeur a.i. t.b.v.
fusie en integratie van twee organisaties met 80 professionals, strategieontwikkeling voor bedrijven, strategisch
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programmamanagement top 5 gemeente en een totaalconcept voor professionalisering en groei van organisaties met
behulp van subsidie. WagenaarHoes ondersteunt sinds 1987 bedrijven en overheden op strategisch niveau bij
complexe organisatieveranderingen en vraagstukken, met als specialismen strategie, leiderschap en organisatie.
1998 - 2002 Bedrijfskundig adviseur en Directeur ad interim | Q-Consult Bedrijfskundige adviseurs
Bedrijfskundig adviseur voor profit en nonprofit. Voorbeelden: doorlichten van industriële bedrijven, begeleiden van
managementteams in de financiële en zakelijke dienstverlening, projectleider in de scheepsbouwindustrie in
samenwerking met de Universiteit Twente, begeleiden van fusies en integraties in de publiek-private sector, invoeren
managementsystem in de zorg, directeur a.i. t.b.v. turnaround van een organisatie met 50 professionals met grote
financiële en professionele problemen in een bestuurlijk lastige context. Q-Consult groeide vanaf 2000 in een paar
jaar tijd van 8 naar 40 consultants en is na verdere groei opgesplitst in meerdere bedrijfsonderdelen.
1999 - 2001 Projectleider TÜV Service Check Euro | TÜV Rheinland Nederland B.V.
1995 - 1998 Recruiter voor de logistieke sector | USG People (nu Recruit)
TRAINING EN CURSUS

2021 Trainingen/lezingen via lidmaatschap Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (Ooa).
2020 Bol Masterclass | Unstoppable
2017 Reinventing Organizations | Enspiral
2012 Organization & Relationship Systems Coaching (ORSC)™ | ICF-accredited
2006 Werk en Intuïtie | De Baak
2003 Strategieontwikkeling | Interne leergang
2004 Besluitvorming in de politieke arena | Interne leergang
2002 Omgaan met weerstanden | Interne leergang
2002 Acquisitie voor consultants | Krauthammer
2001 Key Account Management | Krauthammer
2001 Consultancy skills | Krauthammer
2001 Operational Excellence | Interne leergang
2001 Management and Reporting | Interne leergang
2000 Auditor INK-management model | Instituut Nederlandse Kwaliteit
2000 Programma- en projectmanagement | TÜV Rheinland
1999 Auditing and System Certification, Finance and IT | TÜV Rheinland
1996 Acquisitie en klant relatiebeheer | USG People
1995 Werving & Selectie | USG People
COMMUNICATIE
2016 Begeleider workshop ‘Innovatief Duurzaam Ondernemen’, Nyenrode University
2015 Begeleider masterclass ‘MBA in 1 dag voor juristen’ t.b.v. Ben Tiggelaar en Denk producties
2014 Trainer Workshop ‘Samenwerken, Independent Legal Professionals
2013 Trainer seminar ‘Reorganiseren of transformeren in Legal’, Hogeschool van Amsterdam
2011 Co-auteur Handvest ‘Nieuw Leidershap’, Young Bilderberg
2010 Co-auteur boek ‘Human resources in ethisch perspectief’, Uitgeverij Van Gorcum
2008 Mede-oprichter Communation, innovatienetwerk voor Young Professionals
2007 Co-auteur artikel 'Wat voor organisatie willen we zijn?’, Management Development
2007 Boek ‘Besturen en verbeteren van organisaties met het INK-managementmodel’, Uitgeverij Kluwer
2003 Trainer certificering ‘Projectmanagement’, TÜV Rheinland
PERSOONLIJK
Lezen, muziek en volgen van economische- en maatschappelijke ontwikkelingen.
Outdoor, boksen, zeilen en motorrijden.
Vader van vier kinderen en betrokken bij hoogbegaafdheid in het onderwijs.
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