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Geboortedatum 

Okt 1958 

 

Functie 

senior adviseur 

 

Expertises 
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2316 ZK Leiden 

 

Postbus 256 

2300 AG Leiden 

 

Contact 

www.org-id.org 

info@org-id.org 

071 - 5217846 

 

 

 

 

Curriculum 

Vitae
 

 

 

 

Profiel 

Mijn passie -en kracht- ligt in het P&O verandervak. Ik heb ruim 30 jaar 

werkervaring als veranderkundige; trainer, adviseur en (project)-

manager. Mijn expertise ligt op het vlak van verander- en projectmana-

gement, beleids- en adviesvaardigheden en conflicthantering. In de 

afgelopen jaren ben ik bij vele organisatieontwikkelingstrajecten betrok-

ken geweest. Ik heb zowel mensen als organisaties helpen groeien. Die 

groei bevorderen vind ik een dankbare taak. 

 

In de afgelopen jaren heb ik de nodige kennis en ervaring opgedaan over 

het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, functiecombinaties en 

nieuwe vormen van waarde creatie voor overheden en NGO’s. Ik werk 

veel voor Natuur- en Milieueducatie centra. 

 

Ook ben ik sterk in de organisatorische uitwerking van verzelfstandiging 

en privatisering, fusie, organisatiedoorlichting en het schrijven van de 

onderliggende business- en bedrijfsplannen.’ Vormkracht’ is een woord 

wat goed bij mij past. 

 

Ervaring 

1998 - heden  ORG-ID BV Organisatie- en beleidsontwikkeling,   

senior adviseur en partner sinds 2005 

 

Opdrachten op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling, 

project- en interim-management, (management)trainingen, trainingen 

projectmatig werken, coaching projectleiders en uiteenlopende organisatie 

onderzoeks- en evaluatie-opdrachten. Opdrachtgevers zijn kennisintensie-

ve organisaties, zoals Consumentenbond, Algemene Rekenkamer, ver-

schillende Ministeries, FIOD/ECD, Belastingdienst, diverse Gemeenten, 

Waterschappen, Natuur en Milieuorganisaties, de Landschappen, LBN, 

Natuurmonumenten, diverse brancheorganisaties, zoals VEWIN, VNG en 

de Unie van Waterschappen.  

  

http://www.org-id.org/
mailto:info@org-id.org
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1995 - 1998  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  

Directie Personeel & Organisatie, Hoofd afdeling P&O -

Administratief  

 

Verantwoordelijk voor de fusie van drie lokale P&O-afdelingen tot één 

centrale afdeling; inclusief de reorganisatie van deze afdeling.  

Management van de afdeling (45 medewerkers) die belast is met het 

personeelsbeheer en de salarisadministratie (plm. 9000 medewerkers). 

Ontwikkeling en implementatie van arbeidsvoorwaarden, de pensioen- en 

verzekeringszaken, managementinformatie en de financiële verantwoor-

ding van het personeelsbudget. Verantwoordelijk voor de invoering van 

een nieuw personeelsinformatiesysteem en de koppelingen met het 

salarissysteem en het financiële systeem.  

 

1991 - 1995  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  

Directie Organisatie en Efficiency, Senior organisatieadviseur  

 

Als intern organisatieadviseur belast met diverse projecten op het vlak 

van opleiding en beleid, bedrijfssturing en organisatieontwikkeling van 

LNV. Betrokken bij (en verantwoordelijk voor) diverse projecten, waaron-

der de invoering van integraal management, verzelfstandiging en cultuur-

verandering. Belast met de verzelfstandiging van de Dienst Landbouw-

kundig Onderzoek (DLO) en het Landbouw Praktijkonderzoek en de fusie 

van enkele grote uitvoerende diensten.  

 

1988 - 1991  Staatsbosbeheer, afdeling Personeel en Organisatie,  

Personeel- en Organisatieadviseur  

 

Belast met de voorbereiding van de verzelfstandiging, van personeelsbe-

heer. Projectleider van een evaluatieproject van de regionale Bedrijfsbu-

reaus. Bijgedragen aan de ontwikkeling van de rechtspositieregelingen 

voor Staatsbosbeheer (ZBO) naar een eigen CAO. Bijgedragen aan de 

uitvoering van de ARBO- wetgeving  

 

1984 - 1988  Staatsbosbeheer, afdeling Personeel en Organisatie  

Hoofd afdeling Loopbaanbegeleiding, Formatiezaken en Werving & 

Selectie, waarnemend hoofd P&O.  

 

Leidinggeven aan een afdeling van 7 medewerkers.  

Aanspreekpunt voor Formatiebeleid, personeelsbeheer en recruitment. 

Verantwoordelijk voor opleidingsbeleid en managementontwikkeling. 

Waarnemend hoofd P&O.  
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1981 - 1984  Gemeente Tiel, Afdeling Personeelszaken, all-round 

personeelsfunctionaris 

  

Belast met alle operationele P&O-taken, in het bijzonder de invoering van 

functiewaardering, functioneringsgesprekken en uitvoering van de ar-

beidsvoorwaarden voor zowel de gemeentelijke diensten als voor een 

aantal bijzondere CAO’s, waaronder het Werkvoorzieningsschap, Politie en 

het Openbaar Onderwijs. 

 

Selectie recent uitgevoerde opdrachten 

• Gemeente Noordwijkerhout; opstellen businesscase –en plan voor 

de ontwikkeling van de nieuwe Dierenhoeve aldaar 

• Gemeente Rotterdam; haalbaarheidsonderzoek verzelfstandiging, 

readiness check en lerende zelfevaluatie ihkv de verzelfstandiging 

• Landschapsbeheer Groningen, Friesland, It Fryske Gea en Gronin-

ger Landschap: training managementvaardigheden middenkader 

• RAVON, FLORON en Zoogdiervereniging: training acquisitievaar-

digheden en een training projectmatig werken 

• Gemeente Veenendaal, afdeling Wijk- en Stadsbeheer QuickScan 

organisatie doorlichting 

• Gemeente Arnhem, Natuurcentrum. Opstellen Businesscase en 

Businessplan voor de verzelfstandiging van het Natuurcentrum 

Arnhem. 

• Gemeente Gorinchem; ik heb hier het professionaliseringstraject 

van o.a. de afdelingen P&O en Welzijn vorm gegeven.  

• Gemeente Den Haag opstellen van een nieuwe visie en beleidska-

der op Natuur en Milieueducatie (gecombineerd met Archeologie) 

vorm geeft. 

• Waterschap Aa en Maas ondersteuning gebiedsproces op het vlak 

van ‘Wijzer Onderhoud’  bij het beheer van watergangen bege-

leidt. 

• Drinkwaterbedrijf Evides; opstellen van een nieuwe toekomstvisie 

voor het natuurbeleid en -beheer van Evides ontwikkeld. Mijn in-

breng was met name gericht op de organisatiekundige aspecten. 

• De Veiligheidsregio Zuid Holland- Zuid (Bureau Crisisbeheersing 

Alblasserwaard Vijfheerenlanden (BCAV)) waar ik het team heb 

begeleid bij haar professionalisering en organisatieontwikkeling 

Gemeente Rotterdam (Sport en Cultuur); een haalbaarheidson-

derzoek naar de verzelfstandiging van de NME functies en voor-

zieningen vorm geeft.  

• Gemeente Zoetermeer, vormgeven proces van invlechting van 

Vrijetijdsvoorzieningen en Accommodaties (V&A) binnen de direc-

tie Samenleving vorm gaf. Rol; interim hoofd van de afdeling. 

Zeeuwse Milieufederatie en Landschapsbeheer Flevoland; enkele 

trainingen ‘acquisitievaardigheden’ .  

• Provincie Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht; samen 

met Hans Nuiver, een gecombineerde beleids- en organisatie eva-

luatie over de achterliggende 7 jaar uitgevoerd. 
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Opleiding 

Applicatiecursussen  

 

NMI-mediator :   Mediator, 2001 Merlijn 

SIOO-Utrecht :   diploma 1992  

Postacademiale opleiding voor  

Organisatieadviseurs  

Functiewaardering,   ODRP  

Administratieve Organisatie en APS, IODAT Leergang Personeels-

beoordelingsadviseur,  

ROI   Leergang Managementondersteunend 

Personeelwerk  

Training adviesvaardigheden, IOD, Win-

dows, Word, Excel, Access, IPA en PeRCC 

(salaris- en personeels-informatiesysteem)  

Consulting Skills,   SIOO , Leergang Senior Projectmanage-

ment  

 

Opleidingen  

 

Voortgezette Opleiding P&O :    diploma 1992  

(PAO)opleiding aan de  

Hogeschool Nijmegen  

richting Management,  

Organisatie en Beleid  

specialisatie Personeel & 

Organisatie  

Psychologie :      Propedeuse 1983-1984  

Avondstudie Rijksuniversi-

teit Utrecht  

Arbeids- en organisatiepsy-

chologie  

HBO-Personeelswerk :     diploma 1981  

4 jarige opleiding aan de 

Sociale Academie te Arn-

hem  

 

 

Overige 

Jack is lid van  

 

• De Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (OOA). Zie www.ooa.nl 

• Het ICSE: International Cooperation for Sustainable Entrepreneurs. Het 

ICSE is een coöperatie zonder winstoogmerk voor duurzame- en sociale 

ontwikkeling 

• De coöperatieve Samenleving: http://www.decooperatievesamenleving.nl/ 

 

http://www.ooa.nl/
http://www.decooperatievesamenleving.nl/
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