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YARDEN – 2006 - 2009

Landelijk werkende uitvaartorganisatie en natura verzekeraar. +/– 1 miljoen leden, 1015 
mdw, 11.500 uitvaarten, 25.500 crematies en 3.104.000 verzekerd bedrag (2008). 

Manager P&O, lid van het directieteam 
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het P&O beleid, afgeleid van de 
visie, missie en strategie. Advisering en facilitering van de directie en managementteams. 
Leidinggevend aan 9 fte. 
 
 Resultaten: 

–  de afdeling P&O opnieuw ingericht. De dienstverlening en instrumentarium op het 
gebied van organisatie en personeel afgestemd op de visie, missie, strategie en 
behoeften van de diverse stakeholders binnen Yarden. Het team zelfvertrouwen, 
eigenwaarde en focus op de business bijgebracht; 

– op inhoud en proces, ism de directie, de strategie in overeenstemming gebracht met 
hetgeen Yarden wil zijn en bieden aan haar klanten; 

–  de organisatiestructuur aangepast. Minder managementlagen, onderscheid in 
aansturing operatie en acquisitie&ontwikkeling. 

 

YARDEN  – 2002 - 2006

Districtsmanager Uitvaartverzorging, lid van het divisiedirectieteam
Verantwoordelijk voor het functioneren van alle crematoria, uitvaartcentra en begraafplaat-
sen in Nederland. In overeenstemming met missie, visie, strategie, jaarplan, budget. 
Werkend met de diverse stakeholders, zoals de klant, medewerkers, directie, wet-regelgev-
ing.Leidinggevend aan 130 fte, 4 districten, waarbinnen 3-4 teams werkzaam zijn. +/– 35 
miljoen euro jaaromzet en 1.3 miljoen euro resultaat voor belasting (2005). 
 Resultaten: 

–  de managers geleerd op juiste wijze sturing te geven aan enerzijds het verzorgen van 
de uitvaart als maatwerk dienstverlening en anderzijds de kosten, baten, efficiency en 
Yarden als landelijk merk; 

–  visie ontwikkeld, waarin de bereikbaarheid en inrichting van de crematoria en 
uitvaartcentra in overeenstemming zijn gebracht met de functionaliteit, plaats van 
het gebouw, de wensen en behoeften van de klanten; 

–  ziekteverzuim verlaagd van 9 naar 5.5%; 
–  de integratie van een overgenomen uitvaartzorgbedrijf gerealiseerd.
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ING  – 1999 - 2002

Hoofd Financiële Diensten (FD) Particulieren, Interadvies. Lid van het directieteam
Verantwoordelijk voor advisering, acceptatie en administratieve afhandeling van bancaire 
producten als hypotheken, kredieten. Deze producten worden verkocht door account-
managers van Nationale Nederlanden. Leidinggevend aan 60 fte, verdeeld over 3 teams. 

 Resultaten: 
– de organisatorische inrichting en samenwerking zodanig gewijzigd, dat genoemde 

verantwoordelijkheid op juiste wijze kon worden uitgevoerd; 
– samenwerking met de back office geoptimaliseerd; 
–  een nieuw aansturingsmodel voor Interadvies ontwikkelt. 

ING  – 1996 - 1999

Manager Facilitaire Organisatie, Facilitair Bedrijf Nederland. Lid van het managementteam
Verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening tbv de interne klanten, als Postbank en ING 
/Informatie Technologisch Centrum. Tevens deze klanten van nieuwe huisvesting voorzien. 
Kern: adviseren en faciliteren aan de interne klant, vanuit het belang van de ING klant. 
Leidinggevend aan 45 fte, verdeeld over 4 teams, 4 gebouwen.  
 Resultaten: 

– doelstellingen in de service level agreements gerealiseerd. Goede klant- tevreden-
heidscore; 

–  tijdig en volgens afspraak de interne klanten geherhuisvest en oplossing gevonden 
voor de medewerkers. Tevreden ondernemingsraad en bonus van de directeur; 

– oplevering van de twee kantoorpanden aan ING/Vastgoed.

ING  – 1995 - 1996

Projectleider tbv Libertel (Vodafone), ING/Facilitair Bedrijf Nederland
 Resultaten: 
– twee kantoorpanden op tijd en volgens programma van eisen ingericht;  
– plan voor inrichting van facilitaire dienstverlening en organisatie opgesteld en in 

gebruik genomen.

1995 -1988
– Hoofd Relatiebeheer en Huisvesting, regio Den Haag. ING/Facilitair Bedrijf Nederland;
– Interim Hoofd Logistieke en Horeca Faciliteiten, Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze;
– Organisatie adviseur i.o., Vleugels Organisatie Adviesbureau, Bilthoven;
- Projectleider en afstudeerder, De Baak, Noordwijk.



OPLEIDING

– 1989  Bedrijfskunde, Faculteit Bedrijfskunde, Rijks Universiteit Groningen 

– 1984  HBO Facility Management, Rijksacademie Nieuw Rollecate, Deventer 

– 2010  Advisering van mensen en organisaties in ontwikkeling, Phoenix, Utrecht; 

– 2000  Management Development Programme, ING, Amsterdam; 

– 1999  Sturen van veranderingen in organisaties, SIOO, Utrecht.
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