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Profiel
Jurist, bedrijfskundige, haptonoom (1961), postmoderne
hedonist, mensenmens. Maar natuurlijk ook vader, voet‐
balcoach en partner. Probeer denken en voelen een
beetje te combineren. Bij mezelf en bij mijn opdrachtge‐
vers. Ik houd van het leiden en begeleiden van verande‐
ringen binnen bedrijven.
Mensen noemen me praktisch, betrokken en direct. Maar
ook creatief en energiek.

Werkervaring


2001 ‐ heden: Thara Organisatieontwikkeling (Houten), oprichter/eigenaar
Thara Organisatieontwikkeling werkt voor dienstverleners. Voor directieleden, managers en specialisten worden
op maat trainingsprogramma's gemaakt. Coaching en interim management behoren ook tot de mogelijkheden.
Door zowel bedrijfskundige als haptonomische kennis en ervaring in te zetten is er aandacht voor zowel 'harde'
resultaten als voor de 'zachte' menskant van het bedrijf.
Alleen in balans kan een bedrijf overleven. Zacht is immers het nieuwe hard.



1997 ‐ 2001: Capgemini Nederland, business unit manager
Commercieel en eindverantwoordelijk voor de unit Sociale Zekerheid en Zorg. Toonaangevende resultaten bij tal
van organisaties in de wereld van zorg en zekerheid. Change management, softwareontwikkeling en ‐onderhoud.



1994 – 1997: Commit Arbo, directeur marketing, commercie en productontwikkeling
Onderhouden en uitbouwen van relaties met aangesloten branches en landelijke accounts. Lid hoofddirectie.
Commit Arbo is een landelijke arbodienst met op zijn hoogtepunt meer dan 500 werknemers in Nederland.



1990 – 1994: Unique Uitzendbureau Almere, districtsmanager
Voorloper van USG. Districtmanager Midden Nederland, verantwoordelijk voor uitzenden van tijdelijk personeel
via veertien vestigingen in de regio groot Utrecht.



1986 – 1990: GMD Dordrecht, arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige beoordeelt arbeidsongeschiktheid en begeleidt klanten naar een nieuwe passende werk‐
kring. De arbeidsdeskundige werkt nauw samen met een verzekeringsarts en vertaalt medische
(on)mogelijkheden naar kansen op de arbeidsmarkt.



1983 – 1986: GAK Rotterdam, jurist
Jurist. Beoordelen van verzoeken om uitkering op juridische aspecten. Vertegenwoordigen van het Gak bij op‐
drachtgevers en beroepsinstanties.

Opleidingen
1973 – 1979
1979 – 1985
1997 – 1999
2009 – 2011

Atheneum, Develsteincollege Zwijndrecht
Nederlands recht (privaatrecht), Erasmus Universiteit Rotterdam
Bedrijfskunde (specialisatie Verandermanagement), Erasmus Universiteit Rotterdam
Haptonomie, Academie voor Haptonomie in Doorn

Overige activiteiten
Stichting Gesarfund, fondsenwerver, lid bestuur, zie ook www.gesarfund.nl

