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Ervaren verandermanager, adviseur, coach, trainer en leidinggevende die erin gelooft dat je betere
resultaten en meer betrokkenheid krijgt als je ruimte biedt voor het aanwezige vakmanschap.
Ik creëer omgevingen waar beweging ontstaat, of het nou om een nieuwe aanpak, prettigere
samenwerking of grotere klanttevredenheid gaat. Ik houd van taaie, complexe vraagstukken, ben
analytisch en resultaatgericht. Ik kan goed structureren en perspectieven verbinden. Heb oog voor
mensen en voor wat hen motiveert of tegenhoudt om eigenaarschap te pakken. Ik vertaal visie en
ambitie in creatieve, praktische stappen. Ik geloof in de menselijke maat, want als mensen er echt toe
doen, volgen resultaten vanzelf.

Werkervaring
Kessels & Smit, 2018
In 2018 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf, de Menselijke Maat en in september van datzelfde jaar heb
ik me aangesloten bij Kessels & Smit. Vanuit een trainings- coach of verandervraag help ik individuen,
teams en organisaties te ontdekken hoe ze met meer plezier betere resultaten kunnen halen.
In mijn aanpak kijk ik naar het grotere geheel om van daaruit te kiezen welke interventies gaan helpen in
de gewenste verandering. Vanuit klantperspectief, uitgaand van wat er al goed gaat en samen met de
stakeholders. Mijn expertise zit vooral op het terrein van teamsamenwerking, duurzame inzetbaarheid en
kennisproductiviteit.

Manager Service & Operations, NS Reizigers PE Noord, 2015 – 2018
Leidinggeven aan 6 teammanagers en hun 120 conducteurs en lid van het 7 koppige MT. Binnen de
Productie Eenheid verantwoordelijk voor het werkveld Opleidingen/Service trein (voor alle ca. 600 1e
lijnsmedewerkers) en voor de resultaatgebieden klanttevredenheid, veiligheid en inzetbaarheid.
-

-

Lean manier van werken geïntroduceerd in het team en daarmee een nieuwe manier van plannen maken,
monitoren van resultaten en leren van elkaar.
Roosterplanning geoptimaliseerd door wekelijkse knelpuntbespreking met de dienstindeling.
Project gastvrijheidsambassadeurs opgezet en uitgevoerd met 18 conducteurs en 12 teammanagers. Veel
ruimte voor zelfsturing en experimenten. Bekroond met de van Stappen Spoorprijs 2016.

Verandermanager NS Next, NS, 2014 – 2015
Begeleiden van in totaal 15 afdelingen met tussen de 8 en 200 medewerkers in de nieuwe werkstijl van
NS. De trajecten duren gemiddeld 9 maanden en zijn gericht op bricks, bites en behaviour.
-

Met de afdelingseigenaren op maat maken van het traject. In de MT's en teams in werksessies formuleren
van ambitie, benoemen van resultaatgebieden & sturing daarop en werkafspraken maken.
In kaart brengen en verzilveren van quick wins op het gebied van IT en huisvesting.
Ontwikkelen en toegankelijk maken van draaiboeken, werkvormen en formats in een Toolbox

Senior adviseur Advies & Ontwikkeling, NS Opleidingen, 2006 – 2014
Voor NS Opleidingen binnenhalen, ontwikkelen en uitvoeren van maatwerk leer- en verandertrajecten en
bijdragen aan MD programma’s van NS Academy. Van acquisitie tot facturering, van intake tot evaluatie.
-

Verzorgen van leertrajecten en werksessies voor medewerkers met een gezamenlijke professie (1e lijns
leidinggevenden, intervisiebegeleiders, controllers, managers Facilitair Bureau)
Inrichten en begeleiden van verandertrajecten met afdelingen of MT's door retraites, workshops,
medewerkersdagen, coachen van projectgroepen en coaching on the job.
Leadassessor; opzetten en verzorgen van leertrajecten van management en ICT/techniek-trainees.
Interventies en leertrajecten rondom duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie en kennisdeling
Insights geaccrediteerde coach en trainer van teambijeenkomsten over effectieve teamsamenwerking.

Projectleider en leeradviseur Bestemming: klant in Bedrijf, NS, 2000 - 2006
Organiseren, ontwikkelen en uitvoeren van het in-company leerprogramma Bestemming: klant in Bedrijf
dat is opgezet ter ondersteuning van het NS brede verbeterprogramma Bestemming: klant.
-

-

2000-2002: projectleider voor het staftraject voor 2500 stafmedewerkers gericht op ketensamenwerking.
Aansturen van het ontwikkelteam en het team van facilitators. Verantwoordelijk voor de bemensing, inhoud,
materialen, logistiek en planning. Voorzitten stuurgroep bestaande uit managers uit de bedrijfsonderdelen.
2002-2006: leeradviseur voor het medewerkerstraject (in totaal.10.000 1e lijnsmedewerkers) gericht op hun
bijdrage aan de reis van de klant, van punctualiteit tot omroepen. Per afdeling, team of functiegroep samen
met de desbetreffende managers interventies ontwikkeld, “on the job” uitgevoerd en doorgeleerd.

Opleidingsfunctionaris, FNV Bondgenoten, 1998-2000
Vanuit P&O verantwoordelijk voor het samenvoegen en uitvoeren van het opleidingsbeleid voor FNV Bondgenoten
na de fusie van vier kleinere vakbonden naar één grote vakbond met 1000 werknemers. Toegevoegd lid aan het
veranderteam van vooral externen dat het Dagelijks Bestuur ondersteunt.

Projectleider Kaderbegeleiding, Dienstenbond FNV, 1997-1998
Ondersteunen van bestuurders in het begeleiden van kadergroepen door leersessies en coaching op het gebied van
professioneel begeleiden en teamwerken.

Scholingsmedewerker, Vervoersbond FNV, 1991-1997
Ontwikkelen en als trainer uitvoeren van algemene vakbondsscholing en sector-of functie specifieke kaderscholing
(contactpersonen, kaderopleiding). Begeleiden van bestuurders en kadergroepen.

Toegevoegd docent vakgroep geschiedenis, Universiteit van Utrecht, 1988-1991
Staflid sectie sociale en economische geschiedenis. Geven van werkcolleges en onderzoeks- en scriptiebegeleiding
aan doctoraalstudenten.

Nevenactiviteiten
Lid van de werkgroep SIOO community, sinds 2016
Organiseren van netwerkdagen voor alumni gekoppeld aan de start van een online community. De eerste dag ging
over zelfsturing en verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen.

Lid van de BreinWerkgroep van de NVO2, 2006-2007
Onderzoeken en op de kaart zetten van het jaarthema Breinleren door middel van regiobijeenkomsten, een
tijdschriftspecial en een congres.

Redacteur Leren in Ontwikkeling, 2000 – 2006
Redacteur voor het maandblad van de NVO2, organisatie voor HR-professionals op het gebied van
leren en ontwikkelen. Samenstellen van themanummers, binnenhalen, redigeren en schrijven van artikelen.

Opleidingen
•

•
•
•
•
•

Diverse incompany cursussen: time management, breinleren, RET, beïnvloedingsvaardigheden, TA,
confronterend coachen, storytelling, teamrollen, fit fort he future, Sharepoint en Lean
Frame, opleiding authentiek coachen (2014)
Insights practicioner (2012) geaccrediteerd om als coach en trainer met het Insightsprofiel te werken
SIOO, In de Wind, leergang veranderkunde (2009-2010)
FCE, leergang opleidingskunde (1999-2000) ontwerpen van leertrajecten en strategische
bedrijfsopleidingen
Geschiedenis, Rijks Universiteit Utrecht (1982-1988) Specialisaties sociaal-economische geschiedenis
(arbeidsvraagstukken) en vrouwengeschiedenis

Publicaties
Diverse artikelen over lerend werken, kennisdeling, organisatieontwikkeling en breinleren.

Persoonlijk
Ik ben 55 en woon samen met Geert (59). Wij zijn de trotste ouders van Anne (25), Noortje (23) en Thijs
(20). Ik geniet van actieve kampeervakanties en nieuwe omgevingen ontdekken. Ik doe aan buitensport
-mountainbiken, schaatsen- en aan yoga. Ik lees graag en veel en ben regelmatig in een museum te
vinden. Ik zing al jarenlang met veel plezier in een koor. Ik houd van gezellig samen aan tafel zitten:
lekker eten, verhalen vertellen en spelletjes doen. Ik doe vrijwilligerswerk bij de stichting Komt het Zien
en ben fietsmaatje.

