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Ik ben een energiek, nieuwsgierig en daadkrachtig persoon. Veel ervaring met besturen van organisaties 
in netwerkstructuren. Veel ervaring met overheid(-sgerelateerde organisaties). Veel ervaring met 
onderwerpen als: (IT)-security, data, privacy (AVG) en platformen. 
 
De afgelopen periode heb ik gemerkt dat ik met mijn ervaring graag anderen wil helpen de juiste zaken 
juist te doen. Dit doe ik het liefste vanuit een coachend of een toezichthoudend.  
Om daar een goede basis voor te leggen heb ik bij de Wagner University de opleiding Governance voor 
Commissarissen & Bestuurders succesvol afgerond. De benodigde PE-punten houd ik jaarlijks bij. 
 
 
 
 
Datasharingscoalition (Datadeel coalitie) (2020 – heden), bestuurder 
Overheidsgesubsidieerde coalitie, die zich in zet om binnen Nederland data tussen sectoren en op grote 
schaal te delen. Hierdoor krijgen organisaties toegang tot data van andere organisaties. Deze kunnen ze 
gebruiken om nieuwe waarde voor hun organisatie te creëren.  
 
HDN (Hypotheken Data Netwerk) (april 2017 – heden), Algemeen directeur en bestuurder 
HDN (Hypotheken Data Netwerk) is een coöperatieve vereniging. Samen met onze leden (grote 
aanbieders van hypotheekproducten), financieel adviseurs, franchiseketens, serviceorganisaties en IT-
leveranciers zetten wij ons in voor meer efficiency en innovatie in de financiële dienstverlening. Wij 
leveren een optimale informatie-uitwisseling via een goed beveiligd netwerk. In 2020 zijn er over ons 
platform een kleine 550.000 hypotheekaanvragen verzonden met een totaal volume van ruim EUR 110 
miljard euro. Daarmee zijn wij voor de BV Nederland een onmisbare schakel als het gaat om 
hypotheken. “doet HDN het niet, dan worden er in Nederland geen hypotheken afgesloten”. 
 
 
MAS B.V (mei 2016 – maart 2017), CEO en bestuurder 
MAS is een dochter van Meetingpoint. Deze BV heb ik in nauwe samenspraak met de AFM opgericht. 
De reden hiervoor was gewijzigde wet- en regelgeving rondom complexe producten en de effecten 
hiervan voor zowel verzekeraars als intermediairs. De constructie is voor de AFM ‘de voorbeeld-
constructie’ geworden van vergelijkingsplatforms ten aanzien van complexe producten in de financiële 
sector. MAS sluit contracten met intermediairs en intermediaire organisaties, die de MAS-software 
gebruiken voor vergelijken van complexe producten en het maken van offertes. Ook MAS is onderdeel 
van de verkoop van Meetingpoint aan TJIP te Delft. 
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Meetingpoint (april 2010 – maart 2017), CEO en bestuurder 
Ik heb Meetingpoint van verlieslatend tot winstgevend gemaakt en heb het bedrijf daarna succesvol 
(inclusief MAS B.V.) aan TJIP uit Delft verkocht. Het verkooptraject had een extra complexe dimensie 
vanwege de aandeelhouders van Meetingpoint (a.s.r., Delta Lloyd, Vivat en Generali).   
Meetingpoint heeft als missie een generiek extranet in te richten voor intermediairs in de 
verzekeringsbranche. De core business van Meetingpoint betreft ICT-projectmanagement en platform 
beheer. Onder mijn leiding is de softwarebouw en hardware uitbesteed aan externe leveranciers, 
waardoor de rompbezetting van Meetingpoint en daarmee de kosten fors zijn gedaald. Meetingpoint 
levert momenteel ook extranetten aan a.s.r., Delta Lloyd en De Amersfoortse. In 2014 liep er naar 
verwachting ongeveer 30% van de totale autoverzekeringsproductie via Meetingpoint. 
 
AEGON (april 2008 – maart 2010), Directie AEGON Intermediair 
Mijn primaire aandachtsgebieden waren E-business, Business Development, Desk 
accountmanagement, Sales support, Projectmanagement, Finance. Het ging hier om de volgende 
business lines: schade particulier, schade zakelijk, leven, hypotheken en pensioen. Het aantal FTE van 
mijn aandachtsgebieden bedroeg ongeveer 120-150. Het bedrijfsonderdeel leverde ongeveer 60 a 70% 
van de totale omzet AEGON Nederland. Kostenniveau rond EUR 25 mln per jaar, waarvan ruim EUR 10 
mln direct in aandachtsgebied. Op mijn initiatief hebben wij als directieteam een reorganisatie 
doorgevoerd waarbij het kosten niveau werd terug gebracht tot EUR 15-17 mio tegen een stijgende 
omzet verwachting. Tevens verantwoordelijk voor Europese kennisdeling binnen AEGON gericht op het 
intermediaire distributiekanaal.  
 
AEGON (mei 2006 – april 2008), Operationeel Manager Service Center Pensioen 
Als manager was ik verantwoordelijk voor de vertaling van doelstellingen van het bedrijfsplan naar het 
afdelingsplan en voor het behalen van deze doelstellingen. Betreft administreren van grote 
pensioencontracten, zoals Loyens Loef, Transavia, Microsoft en KPMG (25 FTE). Ontwikkeling van 
individuele en teamperformance; Daarnaast was ik verantwoordelijk voor verschillende projecten van 
materieel en strategisch belang voor Service Center Pensioenen. (Project Startbrief en Uniform 
Pensioen Overzicht (45 FTE); nieuw besturingsmodel samen met commerciele unit binnen AEGON) 
 
BWise (2004 – 2006), Sr. Accountmanager 
Als senior accountmanager werkzaam bij BWise. Binnen BWise richtte ik mij op het verkopen van 
software voor corporate governance en compliance oplossingen. Vanuit deze rol richtte ik mij op de 
grote financiële accounts (ABN-AMRO, Achmea, AEGON, Delta Lloyd, Rabobank, SNS REAAL, etc). 
Los van het genereren van omzet voor BWise in complexe omgevingen, is mijn inbreng verder terug te 
vinden in het verder professionaliseren van de organisatie met het oog op de voorgenomen expansie.  
 
KPMG Consulting (1998 – 2004), Sr. manager 
Als senior-manager werkzaam geweest bij KPMG Consulting (later: Atos KPMG Consulting). Binnen 
KPMG heb ik mij bezig gehouden met project- en programmamanagement van grote trajecten. Ook was 
ik als lid van het MT van WCF IT&C (een unit van ongeveer 75 – 100 consultants) verantwoordelijk voor 
de operationele en commerciële performance.  
 
NS Railinfrabeheer BV (1992 - 1998), manager 
Rol - manager, interimmanager en projectmanager 
Binnen NS Railinfrabeheer heb ik mij zich beziggehouden met coaching, projectmanagement, 
programmamanagement, management en interim-management vanuit een aantal verschillende functies, 
waaronder Hoofd Juridische Zaken (Regionaal) en Projectmanager Reorganisatie Beheergebieden 
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Studie 
mr., doctoraal Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen 
 
Cursussen/trainingen 
 

- Wagner: Mediator opleiding (PE-punten) 
- Wagner: Governance opleiding voor Commissarissen & Bestuurders (PE-punten) 
- Nyenrode: Register Association Executive, Academie voor verenigingsmanagement 
- ISAM (Erasmus): postdoctorale opleiding sales en accountmanagement 
- Avicenna: Avicenna Leergang in leiderschap 
- Van Harte Lingsma: Meesterschap in Leiderschap  
- Zuidema: Inzicht in Invloed  
- Limetree: Mediation: mediation/geschilbeslechtingsmethodieken 
- IMD: Breakthrough Program for senior executives 
- Diverse inhoudelijke pensioentrainingen AEGON (nivo PP1)  
- Miller Heimann: Large Account Management training + Strategic Selling 
- Personal Coaching: training gericht op uitbouw van personal coaching naast project coaching 
- Management en Organisatiekunde: Vak aan de Vrije Universiteit Amsterdam  
- Core Skills   
- Commerciële Vaardigheden (Kenneth Smith)  
- Verandermanagement  
- Nyenrode: Young Managers Programme (YMP): 6 maanden durend programma voor jonge 

managers 
 
 
Talen 
Nederlands : moedertaal 
Engels  : Vloeiend 

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES 


