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Profiel 
 
Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en 
projecten.  
 
Zijn focus ligt op het realiseren van resultaten waarbij de verandering in de 
organisatie tot stand komt door een aanpak te kiezen die congruent is met 
het beoogde resultaat. De normen en waarden in een organisatie, de 
verdeling van de zeggenschap, de manier waarop er wordt gewerkt en de 
prikkels die mensen motiveren in hun gedrag zijn op elkaar inwerkende 
factoren. Daadwerkelijke resultaten zijn te realiseren door deze factoren op 
elkaar af te stemmen in lijn met de doelstellingen en (gewenste) identiteit 
van de organisatie. 
 
Deze visie op organisaties is mede gevormd door zijn opleiding en 
loopbaan. In de studie politicologie stond de vraag van macht, invloed en 
zeggenschap centraal, bij zijn werkgevers in de sociale verzekering het 
greep krijgen op en efficiënter maken van de bedrijfsprocessen, bij de 
overheid en financiële instellingen naast verbetering van de 
bedrijfsprocessen met name het  realiseren van een resultaat- en extern 
gerichte cultuur. 
 
Paul heeft plezier in trajecten waarbij inzet op stevige verandering 
noodzakelijk is en weerstanden of conflicten binnen de organisatie zijn 
daarbij geen bezwaar. Kenmerkend voor zijn werkwijze is verbinding en 
energie. Paul brengt energie, sluit aan bij energie en is goed in het 
verbinden van mensen (en hun belangen). Paul heeft niet alleen oog voor 
wat veranderd moet worden, maar ook voor het goede dat behouden kan 
blijven en voor het benutten van de competenties en talenten van 
medewerkers. 
 
Aspecten in de persoonlijke stijl van Paul die door zijn klantrelaties als 
onderscheidend worden benoemd zijn: analytisch vermogen, rust, humor, 
communicatieve vaardigheden, hoge productiviteit en impact.  
 
 

Opleiding 
 
Paul heeft de volgende opleidingen  afgerond: 
• Masteropleiding veranderkunde, Sioo  
• Post academische opleiding voor organisatieadviseurs, Sioo 
• Studie Politicologie, Universiteit van Nijmegen 
 
Cursussen in: persoonlijke waarden en consultancyvaardigheden, 
teamrolmanagement, moderatiemethode, INK model, intern auditor, 
workflowmanagement, gesprekstechniek, Wholesome Leadership. 

 
 
Woonplaats 
Driebergen-Rijsenburg 
 
Geboortedatum 
19 juni 1962 
 
Ervaring bij 
Financiële instellingen: 
Achmea 
Fortis 
Rabobank 
OHRA 
 
Gemeentelijke overheid: 
Rijssen Holten,Nijmegen 
Rotterdam 
 
Provinciale overheid: 
Gedeputeerde Staten van 
Limburg,Provincie Utrecht 
 
Rijksoverheid: 
Rijksgebouwendienst 
Rechterlijke Organisatie 
 
Rollen 
Verandermanager 
Projectmanager 
Adviseur 
Trainer 
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Ervaring — diverse relevante projecten 
 
Coördinator opleidingen ‘Anders Werken’ provincie Utrecht 
(maart 2011 – februari 2012) 
Coördinator van de opleidingen die door Riddervis worden verzorgd voor de 
leidinggevenden en medewerkers van de provincie  Utrecht in het kader 
van hun veranderende werkstijl ter voorbereiding op hun inhuizing in een 
activiteitengerelateerd kantoor in 2012. 
 
Manager transformatie Rabo Unplugged (april 2008 – juni 2011) 
Verantwoordelijk voor de begeleiding van de onderdelen van Rabobank 
Nederland naar een nieuwe werkstijl (het nieuwe werken).  
Resultaat: een lerend netwerk van mensen die bij de transformatie zijn 
betrokken (transformatiemanagers, HR adviseurs, opdrachtgevend 
managers, Arbo adviseurs), een scala aan hulpmiddelen voor de 
transformatie en met name een verandering in werkstijl bij de medewerkers 
van Rabobank Nederland. 
 
Adviseur gemeente Rotterdam onderdeel Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (september 2007 – november 2007) 
Procesbegeleider voor de samenwerkingsproblemen binnen een afdeling: 
inventariserende interviews, tweedaagse werkconferentie, nieuwe 
afdelingsstructuur, coaching leidinggevende, jaarplan. 
Resultaat: een basis in structuur en draagvlak voor een goede 
samenwerking. 
 
Projectleider diverse projecten OHRA Bank   
(februari 2007 – september 2007) 
Verantwoordelijk voor de introductie van een spaarproduct, de ontwikkeling 
van de beleggersrekening en de begeleiding van drie andere projecten. 
Resultaat: spaarproduct geïntroduceerd, strategische keuze voor de 
beleggersrekening. 
 
Projectleider eindejaarswerk (juli 2006 – februari 2007) 
Verantwoordelijk voor het geordend verloop van het eindejaarswerk van de 
afdeling Polisservice van Achmea Zorg: berekening benodigde extra 
capaciteit, inhuur uitzendkrachten, contractering partners voor uitbesteding, 
aanpassing verwerkingsketen, werkplekken en opleiding, draaiboek en 
scenario’s bij calamiteiten, aanpassing managementinformatie en 
aansturing. 
Resultaat: het soepelst verlopen eindejaarswerk in 12 jaar. 
 
Projectleider hypotheek OHRA Bank (mei 2006 – juni 2006) 
Verantwoordelijk voor de introductie van een hypotheek bij OHRA bank in 
samenwerking tussen 4 bedrijfsonderdelen in een korte tijd. 
Resultaat: toevoeging van een hypotheek aan het productportfolio inclusief 
website en inrichting van het callcenter.  
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Projectleider basisverzekering Achmea  (maart 2005 – februari 
2006) 
Binnen het programma basisverzekering van Achmea verantwoordelijk voor 
de aanpassing van organisatie, processen en systemen van het financiële 
shared service center op de wijzigingen als gevolg van de 
basisverzekering. Verantwoordelijk voor de aansturing van vijf 
deelprojecten. 
Resultaat: een vrijwel geruisloze financiële afhandeling door Achmea na 
de invoering van de basisverzekering. 
 
Projectleider impactanalyse basisverzekering Achmea  (januari 
2005 – maart 2005) 
Verantwoordelijk voor de bepaling van de gevolgen van de 
basisverzekering voor de business unit Zorg van Achmea. 
Resultaat: een impactanalyse met de consequenties voor organisatie, 
processen en systemen. 
 
Procesbegeleider gemeente Nijmegen  (november 2005 – 
februari 2006) 
Verantwoordelijk voor het herontwerp van het proces verlenen van 
evenementenvergunningen. 
Resultaat: een verbeterd proces, ontworpen en gedragen door alle bij het 
proces betrokken personen/partijen. 
 
Procesbegeleider gemeente Rijssen Holten  (november 2004 – 
maart 2005) 
Verantwoordelijk voor het herontwerp van twaalf werkprocessen. 
Resultaat: verbeterde processen, ontworpen en gedragen door alle bij het 
proces betrokken personen/partijen. Overdracht van de methodiek van 
procesverbetering aan de medewerkers van de gemeente. 
 
Kwartiermaker bedrijfsbureau (juli 2004 –december 2004) 
Invoeren van performancemanagement bij een directie van Achmea en het 
voorbereiden van de inrichting van een bedrijfsbureau. 
Resultaat: vaststelling van kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren, 
inrichting van een rapportagemodel, onderscheid tussen stuur- en 
verantwoordingsinformatie, ombuiging van het gesprek in het management 
van input naar resultaten, uniformering en kennisoverdracht tussen 
teamleiders over stuurvariabelen en sturing hierop. 
 
Training procesmanagement (2004 en 2005) 
Geven van een training procesmanagement aan medewerkers van twee 
banken. 
Resultaat: kennis bij de medewerkers over procesarchitectuur, 
randvoorwaarden voor procesmodellering, betrekken van medewerkers bij 
het betrekken van processen, metaplanmethode, teamrollen. 
 
Projectleider Publiek Private Samenwerking (2001 – 2003) 
Toerusten van de Rijksgebouwendienst met de middelen en mentaliteit om 
te acteren in Publiek Private Samenwerkingsprojecten (complexe 
gebiedsontwikkelingen of bouwprojecten waarbij lokale en rijksoverheid 
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samenwerken met private partijen). 
Resultaat: een functionerende projectdirectie wat betreft medewerkers, 
middelen en projecten, erkenning van de Rijksgebouwendienst als speler 
op het veld van PPS. Verandering van de oriëntatie van technische 
aspecten naar belangen en samenwerkingsrelaties. 
 
Projectleider/adviseur Universiteit van Amsterdam (2002 – 
2003) 
In kaart brengen van de informatiebehoefte van Raad van Bestuur en 
faculteiten en afstemming van de P&C-cyclus en rapportages daarop. 
Resultaat: Ontwerp voor de P&C-cyclus en rapportages, inventarisatie van 
benodigde en aanwezige informatie, bewustzijn bij leveranciers en 
afnemers over ieders rol en verantwoordelijkheid. 
 
Procesbegeleider visievorming transmuraal centrum Kerkrade 
(2002) 
Realiseren van een gemeenschappelijk gedragen visie op de inrichting van 
het transmuraal centrum Kerkrade. 
Resultaat: Vertegenwoordigers met conflicterende belangen van:  
ziekenhuis, thuiszorg, patiënten, huisartsen, provincie, gemeente en 
ziekenfonds zijn bij elkaar gebracht. Er is vertrouwen gekweekt, een 
gezamenlijke visie geformuleerd en een structuur afgesproken waarin 
partijen gezamenlijk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan realisatie 
van die visie werken. 
 
Procesbegeleider/adviseur Rechterlijke Organisatie  (1999 - 
2001) 
In een drie jaar durend programma heeft de rechterlijke organisatie vrijwel 
alle facetten van zijn functioneren aangepakt: organisatiestructuur, 
besturingsstructuur, werkprocessen, personeelsmanagement, cultuur. 
Resultaat: Binnen de uitvoering van het programma heeft Paul diverse 
trajecten in diverse rollen uitgevoerd: begeleider van rechtbankbesturen bij 
de formulering van hun strategie en verandertraject, adviseur in trajecten 
voor verbetering van werkprocessen binnen rechtbanken, adviseur voor het 
landelijke programmateam voor hun manier van samenwerken, begeleider 
van spelsimulaties voor rechtbankbesturen. 
 
 
Overige projecten kort weergegeven 
 
2001 
• Onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid voor de rechtbank 

Haarlem om zich te vestigen op meerdere locaties. 
 
• Ontwikkelen van een visie met het dagelijks bestuur van de Landelijke 

Commissie Opsporingsberichtgeving van het Openbaar Ministerie op een 
effectieve inzet van opsporingsberichtgeving. 

 
• Begeleider van een traject van een productiefabriek van British American 

Tobacco voor het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen. 
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• Begeleider van twee spelsimulaties voor managementteams en een 
selectie van medewerkers van rechtbanken waarin het managementteam 
de effecten van zijn wijze van aansturen kan beproeven. 

 
• Begeleiden van de nieuw opgerichte Vreemdelingenkamers van drie 

rechtbanken bij tweedaagse teambuildingssessies. 
 
 
2000 
• Begeleiden van het bestuur van de rechtbank Dordrecht en het 

managementteam van de dienst Centrale Justitiële Documentatie bij het 
formuleren van missie, visie en beleid met bijbehorend invoeringstraject. 

 
• Vormgeving en invoering van een teamstructuur bij de strafsector van het 

gerechtshof Arnhem. 
 
• Evaluatie van de reorganisatie bij de stafdienst in het arrondissement 

Zutphen. 
 
• Begeleiding van twee afdelingen van de Facilitaire Dienst Rechterlijke 

Organisatie bij het oplossen van hun samenwerkingsproblemen. 
 
• Begeleiden van een managementteam en een landelijke dienst bij het 

oplossen van problemen in onderlinge samenwerking en sfeer. 
 
 
1998 - 2001 
• Begeleiding van diverse rechtbanksectoren bij het analyseren, verbeteren 

en vastleggen van hun werkprocessen. 
 
• Trainer in trainingen projectmatig werken. 
 
 
1998 - 1999 
• Begeleiden van de stafdiensten van twee arrondissementen bij het 

behalen van hun ISO certificaat. 
 
• Ontwerper van een spelsimulatie voor managementteams van het 

Openbaar Ministerie. 
 
• Evaluatie van een project van politie en openbaar ministerie voor de 

verbetering van kwaliteit van procesverbalen. 
 
 
1993 - 1996 
• Analyse en vastlegging van de werkprocessen van de afdelingen 

ziektewet en WAO van de Detam. 
 
• Herinrichting van werkprocessen en geautomatiseerde systemen van 

deze afdelingen als gevolg van de bouw van een geautomatiseerd 
systeem voor de centrale opslag van klantgegevens. 
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1992 - 1993 
• Leidinggevend aan een uitkeringsteam op de afdeling ziektewet 

gelijktijdig met de invoering van zelfsturende teams. 
 
• Leidinggevend aan een team van de facilitaire dienst. 
 
 
1989 - 1992 
• Leidinggevend aan een team op de afdeling werkloosheidswet van het 

GAK. 


