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Ik ben een gedreven en resultaatgerichte senior manager. Mijn  wijze van communiceren 
is vriendelijk, duidelijk en inspirerend. Door  het overzicht en de rust die ik behoud in 
probleemsituaties, creëer ik waardering en respect. Ik ben in staat om de vertaalslag te 
maken van visie en strategie naar concrete plannen en activiteiten. Ik ben makkelijk 
benaderbaar en toegankelijk en dit helpt mij om snel draagvlak en commitment te 
creëren voor mijn opdracht en activiteiten. Ik ben praktisch en to-the-point. 
 

 

 

 

 Naam Ingrid Polfliet 
 mobiel 06 – 5176 0388 
 E-mail Ingrid.Polfliet@voortschrijdendinzicht.com 
   

 

  Activiteiten 
 2011 - heden  Voortschrijdend Inzicht 

Interim- en Projectmanagement opdrachten uitgevoerd gericht op de volgende onderwerpen; 
Aansturing van teams, vormgeven aan(after)salesactiviteiten, integraal klachtenmanagement, 
verandermanagement, kennismanagement en procesmanagement. 
Ik verzorg onderzoek, advies en uitvoering door scans, business-cases, informatie analyses, 
plannen van aanpak en implementatietrajecten bij diverse organisaties. 
 

 2006 - 2011  Han!son interim management 

Vanuit Han!son heb ik senior interim opdrachten verzorgd met specialisatie integraal klachten 
management. 
 

 1997 - 2006  Manager Sales Office & Marketing bij Hella BV 

Eindverantwoordelijk voor de commerciële dienstverlening aan de afnemers door middel van 
de verkoop medewerkers en service center. Daarnaast eindverantwoordelijk voor de afdeling 
Marketing. Vanuit deze rollen ook lid van het MT en actief in samenwerking met het 
hoofdkantoor in Duitsland en dochterkantoor in België. 
 

 1982 - 1996  Diverse bedrijven 

In leidinggevende functies gewerkt bij De Waardt keukens, Agfa-Gevaert en REWO Chemische 
Werke. Bij Akzo Nobel Chemicals en ABN AMRO Bank gewerkt in administratieve en sales 
functies. 
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  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
 2010 - heden  PV Bestuur  

Onderdeel uitgemaakt van de kascommissie voor het uitvoeren van de kascontrole voor Triaq 
(badminton) en KSF (Klantenservice Federatie). 

 
 2014 - 2014  Welzaam Utrecht 

Vrijwilligerswerk. 
 
  
 Hobby  

Badminton en fitness als sporten. Verder lezen, reizen, tuinieren, studeren en uitjes met vrienden. 
 

   
 

 
 


