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 in het kort als  adviseur en organisatiecoach ben ik teams en organisaties behulpzaam 

bij hun zoek- en ontwikkelproces om scherper te worden en (nog) beter te 

presteren. Ik doe dit niet alleen professioneel maar ook privé in de waterpo-

lotopsport. Ik ben overtuigd van de kracht van collectieve alertheid en geza-

menlijke passie. Daarbij verbind ik op een praktische manier het concept van 

mindful organiseren aan de dagelijkse praktijk. Ik train en coach de mensen 

om als collectief breder te kijken, eerder te zien, sneller te handelen en ac-

tiever te leren. Daarnaast spar ik bij wijze van externe intervisie en scha-

duwadvisering met bestuurders en leidinggevenden en begeleid ik fusiepro-

jecten en projecten gericht op de optimalisering van ketensamenwerking. Ik 

doe dit al meer dan 30 jaar, zowel op bestuurlijk-, management- als uitvoe-

rend niveau en in zeer uiteenlopende contexten en (organisatie)culturen. 

 

 achtergrond algemeen 

geboren in Den Haag in 1954 en woont in Ede 

leeft samen met Floor Vermeulen en heeft 2 dochters 

 

functies 

— Partner en organisatieadviseur Apollo13 consult, 2009 tot heden 

 

vorige functies 

— (managing) partner IMEconsult, 1998 – 2009  

— voorzitter Polar Bears Ede, topsportgerichte waterpolovereniging, 1998 - 2011 

— adviseur/coach Kabinet Gezaghebber Eilandgeb. Sint Maarten, 1995 – 1997  

— adviseur/coach Kabinet Gezaghebber Eilandgeb. Bonaire, 1992 – 1995  

— organisatieadviseur IMEconsult, 1983 - 1998 

— docent Sociologie, hbo-instelling te Breda, 1982 – 1983  

 

opleidingen 

— sociaal culturele wetenschappen/ Sociologie in Tilburg, 1983 

— postacademische leergang SIOO ‘Sturing van veranderingen in organisaties’ 

— diverse cursussen/trainingen op gebied van verander- en interventiekunde 

 

 publicaties Mindful organiseren, 2009, Apollo13 consult 

Praktijkboek Mindful organiseren, 2016, Apollo13 consult 
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 projecten coaching, team-coaching en training 

— externe intervisie/ coaching van professionals, managers en bestuurders; 

— team-coaching van managementteams, projectteams, zelfsturende teams, 

colleges (gemeenten en onderwijs), maatschappen, en raden van toezicht; 

— trainer binnen leer-, professionaliserings- en managementontwikkelingspro-

gramma’s voor overheid, zorg, verenigingen en zakelijke dienstverlening. 

 

organisatie-coaching/begeleiding veranderingsprocessen 

— Rijkswaterstaat, organisatie-brede veiligheidscultuurmeting, advies en 

begeleiding ter verhoging veiligheidscultuurniveau en veiligheidsbewustzijn; 

— verkeersmanagement Amsterdam, procesbegeleider bij MT-sessies, bij 

sessies ter versterking van de ketensamenwerking en sessies in het kader 

van de Routekaart Beter Benutten Amsterdamse Verkeersnetten;  

— zorginstelling Nieuw Unicum, ontwikkelen integrale veiligheidsvisie; 

— Schiphol ICT, procesbegeleider van een aantal MT-sessies gericht op 

visieontwikkeling en team- en organisatieontwikkeling; 

— OCCR, organisatie-coaching gericht op de doorontwikkeling van het operati-

oneel controle en calamiteitencentrum rail; 

— Sabic, uitvoeren Hearts & Minds assessments als onderdeel van een groter 

cultuur-verandertraject; 

— dienst infrastructuur verkeer en vervoer Amsterdam, onderzoeker/adviseur 

en procesbegeleider bij het tot stand brengen van een robuuste regie-

organisatie in relatie tot het evenementenverkeer in Zuidoost; 

— dienst infrastructuur verkeer en vervoer Amsterdam, team- en organisatie-

ontwikkeling in relatie tot de verkeersmanagementcentrale Amsterdam; 

— GGD Flevoland, regionale ambulance voorziening, onderzoeker/adviseur bij 

sterkte/zwakte analyse van de organisatie en formuleren verbeterplan; 

— Veiligheidsregio Gelderland Zuid, gemeenschappelijke meldkamer politie, 

brandweer, ambulance, onderzoeker/adviseur bij een SWOT-analyse en 

procesbegeleider bij de optimalisering van organisatie en aansturing; 

— AmbulanceZorg Nederland, onderzoeker/adviseur en procesbegeleider in 

relatie tot de verbetering van de organisatie-, management- en bestuurlijke 

besluitvormingsstructuur van de brancheorganisatie; 

— samenwerkende gemeenten in Midden Nederland, provincie Utrecht, pro-

jectmanagement en procesbegeleiding in relatie tot de realisering van inte-

grale jeugdgezondheidszorg en invoering elektronisch kind-dossier (EKD); 

— gemeenten, ontwikkelen richtinggevende toekomstvisie en invoering Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, beide in interactie met burgers, onderne-

mers en maatschappelijk middenveld en met betrokkenheid gemeenteraad; 

— eilandgebieden Bonaire en Sint Maarten (Nederlandse Antillen), projectma-

nagement en begeleiding in relatie tot organisatie- en bestuurs-ontwikkeling; 

— voortgezet onderwijs, procesbegeleider in relatie tot visieontwikkeling, 

teamontwikkeling en ontwikkeling aansturings- en samenwerkingsrelaties;  

— notariaat, procesbegeleider bij fusies en trajecten gericht op visieontwikke-

ling, teamontwikkeling, conflictregulering en organisatieontwikkeling. 

 


