
Als gevolg van mijn 38-jarige ervaring als (ICT)topondernemer, mijn Raad van Bestuur lid en 
plaatsvervangend CIO bij het CBS (Centraal Bureau van de Statistiek) zijn en 
topcoach/mediation ervaring, kan ik prima complexe sensitieve zaken behandelen en 
oplossen.  
 
Ik denk constant out of the box, ik ben een a-typisch dienend/coachend en doorpakkende 
leider en ik heb een hekel aan politieke spelletjes en doorbreek deze op respectvolle, soms 
disruptieve, wijze.  
 
Na het ophalen van zoveel mogelijk nuttige en relevante informatie, zeg ik direct en duidelijk 
wat ik vind, rekening houdend met de omgeving/anderen en draagvlak, maar ik pak wel 
door, ik blijf niet door polderen. 
Bij te weinig samenwerking/verbondenheid tussen partijen, spelen er vaak 
onbenoemde/gevoelige/persoonlijke zaken/belangen een rol. Deze adresseer ik en pak ik 
aan.  
 
Ik ben al vanaf mijn 19e ondernemer, ken nauwelijks negatieve stress, ik heb inmiddels 
tientallen directies voorgezeten en de Visie/Missie/Strategie (mede) bepaald in complexe 
bedrijfs- en overheid omgevingen.  
 
Ik wil elke dag een betere versie van mezelf zijn en dat geldt ook voor de organisaties die ik 
leid/begeleid. 
 
 
 
English Version: 
 
As a result of my 38 years’ experience as (ICT) top entrepreneur, my Board of Directors 
membership of Statistics Netherlands/CBS, my duties as deputy CIO of CBS and my top 
coach/mediation experience, I am very capable of handling and solving complex, sensitive 
matters/cases. I constantly think out-of-the-box, I am an atypical servant and persistent 
leader and I dislike political games and break through these in a respectful, sometimes 
disruptive, way. 
 
After collecting as much useful and relevant information as possible, I say directly and clearly 
what I think whilst taking into account others, the environment and creating support, but I 
take the initiative, I don’t procrastinate. 
 
When there is too little co-operation or connectedness between parties, it is often the case 
that unspoken or sensitive or personal matters or interests are at play. I address these things 
and tackle them. 
 
I have been an entrepreneur since the age of 19, I barely know negative stress, I have 
chaired dozens of boards and decided or helped decide the vision, mission and strategy in 
complex company and governmental situations. 
 
Every day I desire to be a better version of myself and that also goes for the organizations 
that I lead and supervise. 


