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Curriculum vitae

Curriculum vitae
Geboren op 27 april 1969 in Rotterdam

1987

1996

2005

2014

1981

1987

1995

Marnix Gymna-
sium R’dam –
diploma 1987

RA-opleiding, 
NIVRA en EUR –
diploma 1995

Zelfstudie voor 
blogs duurzame 
bedrijfsvoering

Tomatenkwekerij
van mijn vader

Assistent-
accountant 
Dechesne Groep/
Ernst & Young

Senior manager/ 
Accountant 
Klaasse & Klaasse/ 
Deloitte

HR-Analytics & 
-Strategy
Deloitte

Opleiding Werkervaring
Marnix Gymnasium Rotterdam (1981-1987)
Als gymnasiast leer ik vooral om lessen te trekken 
uit het verleden. Alles heeft een herkomst en kun 
je verklaren vanuit de geschiedenis. Op het Marnix 
ontkiemt mijn streven naar inzicht en vind ik de 
vrijheid om dingen ter discussie te stellen.

Opleiding tot registeraccountant, NIVRA en 
Erasmus Universiteit Rotterdam (1987-1995)
De accountantsopleiding omvat een breed 
spectrum – bedrijfseconomie, (fiscaal) recht, 
wiskunde, organisatieleer, verslaglegging, 
administratieve organisatie en risicoanalyse. Ik doe 
brede kennis op over gezonde bedrijfsvoering.

Blogger over duurzame bedrijfsvoering (2014-
heden)
Ik ben een denker, en ook buiten Deloitte bedenk 
ik manieren om de vooruitgang van onze 
samenleving te bevorderen. Sinds 2014 schrijf ik 
blogs over innovatieve, duurzame bedrijfsvoering. 
De concentratie die daarvoor nodig is leidt tot 
verdere verdieping van mijn kennis over 
sociaaleconomische onderwerpen. De vrijheid van 
een blog staat ruimte voor creativiteit toe die in 
het werk niet altijd in deze mate mogelijk is.

Tomatenkwekerij van mijn vader (---1987)
Vanaf jonge leeftijd werkte ik mee in de kwekerij van 
mijn vader. In de zomervakanties 56 uur per week. 
Het levert me een gezond arbeidsethos op, en het 
besef dat hard werken niet altijd beloond wordt.

Assist.-accountant Moret Ernst & Young (1987-1996)
Als assistent-accountant leer ik de aanpak die nodig is 
om tot een degelijk oordeel te komen. Ik koppel hard 
werken aan helder denken.

Senior manager/accountant bij Deloitte (1996-2005)
Als accountant beheer ik een portefeuille met vooral 
veel ‘gesubsidieerde bedrijvigheid’: organisaties die 
een bepaalde vorm van collectieve financiering 
ontvangen. Van huisartsendienstenstructuur tot 
theater, van kinderopvang tot gemeentelijke visafslag. 
Ik doe veel advieswerk en verzamel zo diepe inzichten 
in zeer uiteenlopende economische vraagstukken.

HR-Analytics & Strategy (lid van Talent Management 
Team) bij Deloitte (2005-heden)
Overstap naar HR om meer betrokken te zijn bij de 
bedrijfsvoering van Deloitte. De rol van HR-strateeg 
maak ik mezelf geleidelijk eigen, naast uiteraard mijn 
analyses. Ik verdiep me in het HR-domein – vooral als 
bedenker en bewaker van ‘het verhaal’: waar gaat 
Deloitte naartoe en welke HR-instrumenten zijn nodig 
om het werken bij Deloitte te optimaliseren? De 
nadruk ligt op ‘performance & rewards’, waarmee ik 
veel ervaring opdoe, ook internationaal.
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Verbinder tussen businessmodel en professional capabilities

Business-
model

People
management

Welke professional capabilities zijn 
nodig om de strategie van de 

organisatie te realiseren?

Strategische formatieplanning

Hoeveel van welke mensen moet de 
organisatie de komende jaren 

werven/ontwikkelen/ontslaan?

Performance analytics

Welke informatie heeft wie nodig om te 
monitoren of de prestaties van teams en 

individuen effectief zijn?

Loopbaanbeleid

Welke juridische en beleidsmatige 
voorwaarden zijn nodig om duurzaam de 
juiste professionals in te kunnen zetten?

Beloningsbeleid

Welke beloningsgrondslagen zijn effectief 
en welke kosten zal de inzet van 

professionals (dan) met zich meebrengen?

Mijn zeldzame combinatie van werkervaring en kwaliteiten maakt mij bij uitstek geschikt om de ruimte tussen 
strategiebureau, financiële afdeling en HR te bestrijken. Mijn rol is om enerzijds structuur te bieden aan het people 

management in de organisatie, en anderzijds om een gezonde twijfel te creëren die besluitvormers aanzet tot reflectie.

“Inzicht geven, en knoppen om aan te draaien”, dat is mijn motto.
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Voorbeeldcases

Strategische formatieplanning

Na het uitbreken van de financiële crisis was ik de eerste die het 
bestuur een samenhangend beeld kon geven van 

formatieoverschotten. Ook tijdens andere ingrijpende 
ontwikkelingen faciliteerde ik de besluitvorming van het 

management door middel van formatiescenario’s.

Met simulaties ondersteunde ik het benoemingsproces voor 
leadership-posities (bench strength). En ten behoeve van een 
efficiënte werving van starters ontwikkelde ik een tool voor 

funnel-analyse. Recruitment baseert daarop de inzet van budget 
en recruiterscapaciteit.

Performance analytics

Ik maakte het ontwerp voor het rapporteren van HR-data t.b.v. 
inzicht in de kwaliteit van het people management.

Met diverse analyses creëerde ik inzicht in de performance van 
praktijken: onder meer in de samenstelling, de kostprijs en de 

flexibiliteit van de formatie.

Ik publiceerde een eigenzinnige visie op het benutten van 
analytics.

Loopbaanbeleid

Excellence profielen/Specialist-track – ik ontwikkelde 
instrumenten om het praktijkmanagement en de 

loopbaanpaden beter op elkaar te laten aansluiten. 

De lijn wilde het potentieel van medewerkers als criterium 
hanteren in het talentmanagement. Ik ontwikkelde criteria en 
een tool waarmee de lijn medewerkers kon rangschikken op 

basis van potentieel.

Promotiecriteria – ik initieerde een aanpassing van 
functieprofielen om besluiten over promoties te verbeteren.

Beloningsbeleid

Op basis van mijn analyses van de formatieontwikkeling 
initieerde ik een ingrijpende wijziging in het beleid voor zowel 
de vaste als variabele beloning.  Gedurende de besluitvorming 

en implementatie was ik de inhoudelijk leider in dit traject.

Alle beloningsbenchmarks van Deloitte worden door mij 
opgesteld. Jaarlijks worden mijn prognoses van salariskosten 

gebruikt om het beleid te herijken.

13-Dagenregeling – ik bedacht een crisismaatregel om tijdelijk 
de capaciteit en daarmee de loonkosten te reduceren. 


