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Profiel

Daadkrachtig bestuurder, thuis in complexe verandertrajecten en fusies, met ervaring
in diverse sectoren in zowel de publieke als private sector als op het scheidsvlak er van.
Weet te enthousiasmeren, zowel het eigen team als de gehele organisatie. Heeft
overzicht en kent de ontwikkelingen in de markt en de samenleving. Kan doorpakken,
ook bij tegenwind. Is zich bewust van zijn omgeving en betrekt deze bij de te maken
afwegingen. Kent de kwetsbaarheid van een publieke functie en heeft die ook ervaren.
Actieve netwerker nationaal en internationaal. Is boegbeeld, maar geeft ook ruimte aan
zijn naaste omgeving. Betrokken bij de samenleving en daarin ook actief. Diverse
nevenfuncties, zowel in de non profit als profit sfeer.

Belangrijkste resultaten
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling en implementatie van een nieuw bedrijfsmodel in de culturele sector.
Realiseren investeringsimpuls van € 8,3 mio ten behoeve van een culturele instelling.
Als bestuursvoorzitter van de meerderheidsaandeelhouder van een beursgenoteerde kleine multinational
matchen van de belangen van de families die de onderneming hebben opgericht, de overige externe
aandeelhouders en de medewerker aandeelhouders.
Realiseren samenwerkingsverband tussen 6 sterk verschillende culturele instellingen.
Realiseren noodzakelijke cultuur verandering bij bedrijven in het openbaar vervoer, automotive en
culturele sector.
Herstructurering arbodienst, strategie ontwikkeling en positionering.
Overname en integratie van familie bedrijven in de automotive sector, profesiionaliseren bedrijfsvoering,
doorvoeren sanering.
2% productiviteitsverbetering bij 3000 chauffeurs in het openbaar vervoer. (€ 2,5 mio efficiency toename)
Oplossen complexe governance problematiek bij een fusie van 2 zorginstellingen.
Fuseren en/of saneren openbaar vervoer bedrijven (taxi + bus + touringcar sector)
Fuseren brancheverenigingen in de cultuur sector.
Realiseren bouwprojecten (Nationaal Muziekkwarier, Dealerbedrijf, Arbodienst)
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Loopbaan
2004 – heden

Manifest BV (www.manifestbv.com) , directeur eigenaar

Management & consultancybureau voor uitdagingen en vraagstukken op het gebied van strategie, regie en
directievoering. Opdrachtgevers in de sectoren Kunst & Cultuur, Zorg, ICT, openbaar vervoer, e-learning, en
Automotive.
2013 – heden

Holland Pigments BV, bestuursvoorzitter (nevenfunctie)

Holland Pigments BV is de meerderheidsaandeelhouder van de beursgenoteerde onderneming Holland
Colours NV. De onderneming produceert kleurstoffen voor synthetische materialen en heeft wereldwijd 10
productielocaties. Bij de onderneming is sprake van medewerkers participatie middels aandelen.
2004 – 2015

Directeur HET Symfonieorkest

Door het bestuur van het orkest gevraagd de directie te voeren. Het orkest is een culturele onderneming, dat
midden in de samenleving staat. Door een nieuw bedrijfsmodel, waarvoor investeerders zijn gevonden is het
orkest in staat meer private gelden aan te trekken om daarmee "het verhaal van de klassieke muziek" zo breed
mogelijk in de samenleving te laten horen. (Inter)nationale samenwerkingsverbanden zijn ontwikkeld.
Investeringsimpuls gerealiseerd. Van 80.000 bezoekers in 2004 naar 225.000 in 2015. Van 110 activiteiten in
2004 naar ruim 400 in 2015.
2007 – 2011

Nationaal Muziekkwartier Enschede, directeur, tevens directeur a.i. NV De Twentse
Schouwburg (vanaf 2009)

Samenwerkingsverband van 6 culturele instellingen (conservatorium, poppodium, schouwburg,
muziekschool, Nationale Reisopera en Nederlands Symfonieorkest, die niet alleen huisvesting delen, maar
ook tot een samenwerkingsvorm zijn gekomen. De Twentse Schouwburg exploiteert de theater - en
concertzaal in Enschede en programmeert het theater – en concert programma voor stad en regio. Daarnaast
stelt ze de beschikbare infrastructuur op commerciele wijze beschikbaar.
2006 – 2008

Arbodienst Drienerlo, directeur a.i.

Onderneming was een volle dochter van de Univeristeit Twente en een verzelfstandigde dienst van de UT.
Herstructurering doorgevoerd, marketing strategie ontwikkeld en positionering op orde gebracht.
1999 - 2004

Huiskes-Kokkeler Automobielbedrijven B.V., algemeen directeur

Door PON Holdings B.V. aangezocht om een een 4 tal dealerbedrijven, een schadebedrijf en een
bedrijfswagen ombouw bedrijf te fuseren. Acht vestigingen, 250 fte, omzet van € 135 mio. De onderneming is
actief in de automobielbranche en richt zich eveneens op schadeherstel, bedrijfswagenombouw, leasing,
verhuur, financieringen, verzekeringen, etc. In 2001 nieuwe (hoofd)vestiging in Hengelo in gebruik genomen.
Naast fusie en overnames heeft de periode zich gekenmerkt door een sterke professionalisering. In 2003
sanering doorgevoerd van ruim 10%.

1991 - 1993

Twente Airport, adjunct-directeur en hoofd operaties a.i.

Belast met de bedrijfsvoering van de luchthaven, het mede verbeteren van de financiële positie en het
verbeteren van het imago van de luchthaven in de regio, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven.
2

Resultaten: sanering van de bedrijfsvoering, geïnvesteerd in materieel en gebouwen en toename van het
aantal vluchten vanaf Twente Airport.

1990 – 1999

ConneXXion (+rechtsvoorgangers), diverse directie functies.

De functies hadden de volgende kenmerken:
•
In eerste instantie verantwoordelijk voor bus en taxi vervoer in Twente uitgroeiend naar de
verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer (bus en tram)in de provincies Utrecht, Gelderland,
Overijssel en Flevoland. 3000 medewerkers werkzaam met een omzet van € 225 mio.
•
Aan diverse fusies binnen het openbaar vervoer bijgedragen en uitvoering gegeven.
•
Sanering van het kantoor personeel met 25%, productiviteitsverbetering rijdend pesoneel
doorgevoerd van 2%, hetgeen een structurele besparing van ruim € 2,5 mio betekende.
•
Cultuurverandering doorgevoerd met als kenmerk “van productdenken naar marktdenken”
•
Intensieve onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden.
•
Bijdrage leveren aan de overname van taxi – en touringcarbedrijven.
•
Reorgansaties teneinde bedrijfsresultaat en martpositie te verbeteren.
•
Implementatie technische innovatie

1982 – 1990

Koninklijke Marine, diverse functies aan boord van schepen en aan de wal gevestigde scholen
en bedrijven.

De functies hadden de volgende kenmerken:
• Operationeel leiding gegeven aan medewerkers. Nadruk lag op vaktechnische kennis en
vaardigheden, leiderschapskwaliteiten en teambuilding.
• Planning en uitvoering van trainingsprogramma’s van een aantal schepen en haar bemanningen.
Tevens belast met de begeleiding en beoordeling van deze programma’s
• Verantwoordelijk voor nautisch onderwijs binnen de Koninklijke Marine. Naast de onderwijs en
management taken tevens verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -voorbereiding voor de
marineleiding. In deze periode een norm ontwikkeld en geoperationaliseerd voor de toetsing van de
nautische vakbekwaamheid van officieren.

Maatschappelijke functies, huidig
Bestuurslid Stichting Continuïteit Holland Pigments BV
• Ter ondersteuning van het besluitvormingsproces binnen Holland Pigments is de stichting
Continuïteit opgericht. Zij adviseert het bestuur van Holland Pigments inzake zwaarwegende
onderwerpen.
Vice voorzitter Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
• Branchevereniging voor de podiumkunsten in Nederland bestaande uit dans – en theater
gezelschappen, muziek ensembles, een operagezelschap en een orkest.
Bestuurslid Stichting Kunst in het Volkspark, Enschede
• Kunst in het Volkspark is een jaarlijkse beeldende kunstmanifestatie in het Volkspark in
Enschede, waarbij het zich op keer mag verheugen op een bezoekersaantal van meer dan 20.000
mensen. Beeldende kunst en muziek vormen het centrale thema.
Bestuurslid Stichting “Landgoed Het Groeneveld”
• Landgoed in Almelo, waarvan de oude “waarden” moet worden hersteld en waar op termijn een
cultureel maatschappelijke functie wordt ondergebracht.

3

Maatschappelijke functies, voorheen
Voorzitter Raad van Toezicht Trivium Meulenbelt Groep, zorginstelling met 2400 medewerkers, €
83 mio omzet, verpleeghuiszorg, huisartsen, etc. Actief op diverse locaties in geheel Twente.
Leidinggegeven aan een complexe fusie, waarin Raden van Bestuur “onder curatele” moesten
worden gesteld.
Voorzitter Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, branchevereniging voor orkesten,
theater – en dansgezelschappen in Nederland.
Voorzitter van de Cliënten Raad van het Medisch Spectrum Twente (ziekenhuis in Enschede).
Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van NV De Twentse Schouwburg in
Enschede.
Voorzitter van het Verbond van Zorgverzekerden, een stichting met 450.000 deelnemers die,
destijds in het kader van het nieuwe zorgstelsel, namens de leden onderhandelde met
zorgverzekeraars.
Lid van de Raad van Commissarissen van Holland Pigments BV, aandeelhoudersmaatschappij
ten behoeve van Holland Colours NV
Bestuurslid voor de Maatschappij van Nijverheid en Handel departement Twente
Bestuurslid Stichting Enschede Muziekkwartier
Lid van de Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk en de trio synode van de
Samen Op Weg Kerken in Nederland.
Diverse malen ambtsdrager (ouderling, diaken, voorzitter van de kerkenraad) geweest in een
kerkelijke gemeente behorend tot de Protestantse Kerken Nederland.
Bestuurslid van het Architectuur Centrum Twente.
Als mentor verbonden aan de opleiding innovatieconsulent (post academische opleiding) die
wordt gehouden aan de Twente School of Management.
Lid van de Bondsraad van de BOVAG.
Diverse bestuursfuncties bij o.a. een afdelingsbestuur van het CDA, een belangenvereniging voor
marineofficieren, grootschalige publieksevenementen zoals Sail Amsterdam en een
sportvereniging.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleidingen
1971 – 1977
1977 - 1981

1983 - 1984
1992
1993 – 1994
1995
2002

VWO B met Nederlands, Engels, Duits, natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde en
economie.
Technisch wetenschappelijke opleiding tot beroepsofficier bij de Koninklijke Marine
(Koninklijk Instituut voor de Marine)Naast vaktechnische onderwerpen, wiskundige,
(electro)technische, sociale, juridische en bedrijfskundige vakken gevolgd. De studie werd
afgerond met een studie op het terrein van de internationale vrede en veiligheid.
Diverse functiegerichte opleidingen binnen de Koninklijke Marine.
NCW cursus: Publiciteit en ondernemerschap.
Management Development opleiding,waarin opgenomen onderwerpen als strategisch en
projectmanagement, HRM, bedrijfseconomie, financiën en kwaliteitsmanagement.
NCW cursus: Lobby, zakendoen op de politieke markt.
3 daagse training “Winnend onderhandelen”.

Interesses
•
•

Sport (zeilen, hardlopen, golf)
Kunst & Cultuur in de meest ruime zin van het woord
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