
	

 
 Havendijk 2  4101 AB Culemborg - Info@POMbetuwe.nl - KvK: 65181697 - BTW: 856010248b01 

 Wim de Rooij - 06 3654 3417 Henk Klein Gunnewiek - 06 3367 0397 

  

 

  
 

Kort profiel  
Verbinder in complexe omgevingen op de snijvlakken van mens, 
organisatie, technologie en financiën.  
Na opleiding aan TU Delft verdere verdieping opgedaan aan 
Universiteit Twente en Nyenrode Business University. 
Verantwoordelijkheid voor bedrijfsresultaat en realisatie van 
organisatietransformaties vormen een kernonderdeel van mijn 
loopbaan.  Posities betroffen algemeen, commercieel, financieel en 
operationeel management. Achtergrond is branche- & sector- 
overstijgend met brede ervaring bij organisaties als Siemens 
(commercie & techniek) en ABN AMRO (finance, organisatie & 
techniek) en als consultant / gecertificeerd executive interim 
manager bij verzekeraars, NS (hogesnelheidstreinen) en in de 
gezondheidszorg.  

 
 Naam Hans van Wijk 
 
	 mobiel 06 - 12 91 80 10 
 E-mail hansvanwijk@mac.com   
   

  

 

  Activiteiten 
 2007 - heden  Executive (Interim) Manager / Consultant 

Verbinder op de snijvlakken van mens, organisatie, (ICT-)technologie en financiën. Creëren van 
duurzame waarde.  

 2014 - heden  Bakkenist Organisatieadviseurs en Managers - Associate Partner  
Focus op realisatie van (cultuur)verandertrajecten binnen de driehoek ‘Business’, ‘IT’ en 
‘Finance’.  De belangen van ‘Business’, ‘IT’ en ‘Finance' met elkaar in evenwicht brengen en het 
lostrekken van vastgelopen projecten.  

 2010 - 2014  NS Hispeed / NS Groep - Programma Portfolio Manager 
In opdracht van de CFO opzetten en implementeren van portfoliomanagement ter beheersing 
van de 13 strategische programma’s. Dit gaf inzicht in risico’s en leidde tot maximale focus bij 
programmamanagers en directie op voortgang en oplossing van issues. Dit zowel gericht op 
stakeholders binnen als  buiten de organisatie. Dit resulteerde in een versnelde doorlooptijd van 
de programma’s. 

 
 2007 - heden  Fortis ASR Bank - Management Consultant 

Organisatie en coördinatie van een urgent (forensisch) project naar het opsporen van een 
miljoenen euro bedrag dat na een systeem conversie 11 maanden eerder was ‘zoekgeraakt’. 
Het betreffende bedrag werd na interviews met medewerkers en analyse van IT-systemen & 
processen teruggevonden op een tussenrekening. 
 

 2009 - 2009  Orbis Medisch & Zorgconcern – Concerncontroller 
Financiële huishouding en organisatie op orde gebracht voor een in moeilijkheden verkerend 
zorgconcern, omzet € 280 mln met 4000 medewerkers op 15 locaties.  

Curriculum Vitae / portfolio 
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 2008 - 2009  Achmea  Zorg - Management Consultant 

Aanpak van omvangrijk financieel probleem met onverklaarde verschillen van enige tientallen 
miljoenen euro’s.  Na de analyse en herstelexercitie met eigen medewerkers 99,5% van de 
onverklaarde verschillen geïdentificeerd. Boekingen en schades gecorrigeerd en structurele 
aanpak om integriteit van administratie en IT-systemen te herstellen.  
 

 2007 - 2008  Avéro Achmea - Turnaround / Crisis Manager 
Naar aanleiding van onverwacht zware verliezen samen met Avéro medewerkers een intensief 
analyse en correctie programma uitgevoerd. Dit geïmplementeerd  door herstructurering  van 
kernafdelingen en herontwerp van kritische bedrijfsprocessen. Resultaat herstel van 
winstgevendheid van Avéro Achmea en haar 7 zorgvolmachten.  

	 	 		
 1999 - 2007  ABN AMRO - Corporate Executive Director, diverse posities:  
 2005 - 2007  COO Group Due Diligence Management 

Organisatie die toetst of cliënten wereldwijd voldoen aan de eisen van de financiële 
toezichthouders.  Wereldwijd waren meer dan 1750 fte betrokken. Opzet en uitvoering van een 
eenmalige opschoning in 52 landen en invoering van een permanente wereldwijde structuur 
voor gelijkwaardige dagelijkse bedrijfsvoering. Van alle 20+ miljoen cliënten werd de 
documentatie op orde gebracht en is een risico-assessment. Het geheel werd binnen de  
extreem ambitieuze deadline gerealiseerd.   

	
 2007 - heden  Controller Business Unit Nederland 

Financial Controller - een nieuwe positie - voor de NL Business Unit (± 25.000 medewerkers).  
Controller organisatie opgebouwd, financiële gedragsregels opgesteld en functiescheiding 
gecreëerd. Alle noodzakelijke processen en IT-systemen geïmplementeerd.  
Resultaat een forse kostenbesparing en accurate maandelijkse divisie-rapportages.  
 

 2001 - 2002  Global Head Cost Management 
Financiële gedragsregels opgesteld en geïmplementeerd waardoor contracten, voorgenomen 
investeringen en verplichtingen direct onder verantwoordelijkheid van de financiële organisatie 
kwamen. 

	
 1999 - 2001  CFO Global Transaction Services	

Als senior Vice President en CFO Global Transaction Services, verantwoordelijk voor financiën, 
management informatie, IT-ondersteuning en huisvesting. Een omvangrijk verandertraject van 
mensen, organisatie, processen en systemen geïnitieerd en uitgevoerd om projecten met een 
portfolio van € 200+ miljoen en interne geldstromen in een beheerste omgeving te brengen.  
Geen onverwachte budgetoverschrijdingen meer, inzicht in risico’s en kansen en een 
kostenbesparing van 10% op de totale projectwaarde. Invoering van nieuw financiële structuur 
en financieel IT-systeem (Oracle) in 46 landen, 5000 medewerkers. 
 

 1988 - 1998  SIEMENS, diverse posities: 

 

 1995 - 1998  Business Unit Director ‘Bijzondere Projecten en Defensie’ 
Acquisitie en realisatie van technologie projecten bij defensie. 
Nieuwe business ontwikkeling door nieuwe technologie uit research centra te integreren met 
bestaande systemen.  
Met de ontwikkeling van de eerste video processing systemen voor het Korps landelijke 
politiediensten (KLPD) een ‘Siemens European innovation award’ gewonnen. 
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 1992 - 1994  Sales manager Computer Communicatie Netwerken 
Start en ontwikkeling van marketing en verkoop organisatie voor een toen nieuwe business 
activiteit.   
 

 1988 - 1991 Project/Account manager ‘Large Accounts’ Telecommunication 
 

 1986 - 1988  Koninklijke Marine - Luitenant ter Zee - Onderzeedienst 

 

  
 
 
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
 1986 - heden  Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) 

Lid van de afdelingen Elektrotechniek, Telecommunicatie en Defensie & Veiligheid.  
Bestuurslid van de Kring Duin en Vliet. 
 

 1999 - heden  Natuur monumenten, Zuid-Hollands landschap 

Actief lid en beschermer van de gebieden Kijfhoek en Bierlap. 
 

  
 Hobby’s Natuur, stilte, fotografie, fiets 

De natuur en de stilte opzoeken, het meest in de Zuid-Hollandse Duinen en in Twente en het 
liefst in de Alpen, te voet en per fiets, camera altijd bij de hand want fotografie is een grote 
liefhebberij van mij. Trainingsritjes op de fiets in de duinen tussen Hoek van Holland en Zandvoort 
houden mij fit. 

 
  

 


