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H U I D I G E  A C T I V I T E I T E N  
Oprichting van StoneRivers. Ik help organisaties met het analyseren en definiëren 
van hun online marketing- en internetstrategie. Dat kan ik als projectmanager of als 
adviseur, maar ook als interim manager. Ik werk het liefst samen met het bestaande 
team om snel de beoogde doelen te bereiken.  
Ik heb 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en implementeren van strategische 
oplossingen voor het verbeteren van dienstverlening aan en voor vermogensbeheer 
klanten via online hulpmiddelen. Ik heb in een zeer concurrerende markt, met veel 
passie en daadkracht waardevolle resultaten geleverd. Ervaren in het managen van 
professionele teams in marketing en IT, verbeteren van online distributie, opzetten 
partner ontwikkeling, uitrollen van client servicing en herhaaldelijk uitvoeren van 
product- en bedrijfs-branding. 

 
H U I D I G E  O P D R A C H T E N  

1. Oktober-November 2010. Ontwikkelen en schrijven en examineren voor de 
nieuwe VPS IV module. Opdrachtgever De Associatie; www.associatie.nl. 

2. Elk half jaar nieuw examen ontwikkelen voor De Associatie. 
3. November 2010 – heden. Opzetten en implementeren van social media strategie 

voor FrieslandCampina. 
4. Februari – heden. Opzetten van marketing, communicatie en acquisitie strategie 

voor Voordaan Advocaten. 
 

WER K E R V A R I N G  
2008–

2010 

Hoofd eBusiness Fortis Investments + BNP Paribas Integratie manager 

Marketing 

Taken:  Verantwoordelijk voor strategie, beheer en ontwikkeling van klantgerichte 
oplossingen op het gebied van klanteninformatie, productinformatie en 
bedrijfsinformatie. Wereldwijde integratie van eBusiness (Fortis 
Investments) en WebSolutions/Platform Management (BNP Paribas IP) 
binnen de marketingorganisatie. 

Nieuwe 

ervaring:  
Samenwerken met Frans hoofdkantoor, integreren met grote retail 
distributieorganisatie, resourcemanagement op lokaal niveau. 

Compe-

tencies:  
Kunnen analyseren van bestaande vaardigheden, managen op afstand, 
omgaan met diversiteit aan achtergronden, managen door meer lagen 
naar boven in Frankrijk, analyseren van marktpositie en vertalen naar 
Marketing en communicatie strategie. 

Resultat

en:  
Wereldwijd geïntegreerd CRM platform, geïmplementeerd internet platform 
en intranet platform en geïntegreerde producten database. Internationale 
organisatie voor support en ontwikkeling van online oplossingen voor 
marketingprojecten en salesactiviteiten, wereldwijd rebranden van Fortis 



 
 

Investments naar Fortis Ping An en naar BNP Paribas Investment Partners. 
Overig:  Budget 3 – 6 mln., teams in vijf locaties (Parijs, Londen, Brussel, 

Amsterdam, Hong Kong), lid van senior Global MT Marketing. 

 
 
 
2003–

2008 

Vice president eBusiness ABN AMRO Asset Management(AAAM) 

Taken:  Verantwoordelijk voor de strategie, de ontwikkeling en het beheer van alle 
online omgevingen als intranet, internet en externe financiële platforms. 
Hieronder valt zowel de technische kant (hard- en software) als de 
business kant (campagnes, editorial, design, distributie), inclusief alle 
dochtermaatschappijen. 

Nieuwe 

ervaring:  
Opzetten van een internationale support organisatie, lokale teams 
betrekken bij hoofdorganisatie, formuleren van strategie voor diversiteit 
aan wensen, integratie met social media. 

Compe-

tencies:  
Motiveren van teams op afstand, scherp en duidelijk onderhandelen met 
interne en externe partners. 

Resultat

en:  
Gefaseerde uitrol van één wereldwijd internet platform, introductie van een 
vernieuwd Intranet platform. Internationale organisatie voor support en 
ontwikkeling van online oplossingen voor marketing en sales projecten, 
rebranden wereldwijd van AAAM. 

Overig:  Budget 2 – 3 mln., teams op drie locaties (Londen, Brussel, Amsterdam) 
waarvan 12 intern en 14 extern, lid van MT Client Services en vervolgens 
MT Marketing. 

 
2000–

2003 

Hoofd Global Webteam ABN AMRO Asset Management 

Taken:  Verantwoordelijk voor het opzetten van een eBusiness strategie en beheer 
van een aantal (global) websites en het opzetten van een 
communicatieplan voor Marketing. 

Resultaa

t en 

ervaring: 

Integratie tot één Internet platform voor Azië, Scandinavië en Zuid Europa. 
Managen, rapporteren, relatiebeheer met diverse afnemers, kunnen 
vertalen van communicatie behoefte in technische oplossingen. 

 
1997–

2000 

Project manager ABN AMRO Asset Management 

Taken:  Intake en beheer van IT/Business projecten. 
Resultaa

t en 

ervaring: 

Implementatie van Euro project, Y2K project, front-office simulatietools en 
website. 
Begrip van vermogensbeheer, communiceren met teams op afstand, rust 
en controle behouden onder grote stress en keiharde deadlines. 

 
1993–

1997 

Medewerker Investment Banking Beleidsinformatieontwikkeling ABN 

AMRO 

Taken:  Adviseren management Investment Banking op het gebied van 
risicomanagement en externe verslaggeving. 

Resultaa

t en 

ervaring: 

Implementatie van diverse risicomanagement rapportages. 
Inzicht in risico’s van complexe financiële producten, begrip van 
jaarverslagen, omgaan met complexe simulaties. 



 
 

 
 

 
 
 
1992–

1993 

Projectleider Electronic Banking – Cash Management ABN AMRO (EB/CM) 

Taken:  Ontwikkelen van nieuwe cash managementproducten voor de zakelijke 
markt en elektronisch bankieren voor zowel de zakelijke als de retailmarkt. 

Resultaa

t en 

ervaring: 

Ontwikkelen en verkopen van producten voor EB/CM markt. 
Nieuwe technologische ontwikkelingen, aansturen van projectteams, kennis 
van betalingsverkeer. 

 
1991–

1992 

Medewerker Electronic Banking/Cash Management ABN (AMRO) 

1989–

1990 

Medewerker International Network Liaisons ABN Bank 

1988–

1989 

Senior programmeur ABN Bank 

1987–

1988 

Programmeur ABN Bank 

 

O P L E I D I N G  

� ’76-‘82  : HAVO; Fioretti college. 

� ‘82-‘84  :  2 jaar HEAO-CE/BE; Hogeschool Haarlem. 

� ‘85-’86  :  Militaire dienst (Luchtmacht). 

� ‘87-’92  :  AMBI (HBO Bestuurlijke Informatica) afstudeerrichting: 

“Organisational redesign in IT implementation”. 

� ‘96-97  :  MBA; Kingston University/Haarlem Business School. 

� ’87- heden    :  Senior executive programma ABN AMRO, communicatie 

trainingen, project management alle levels, leidinggeven 

internationaal, onderhandelen, senior management 

training, bijwonen en spreken op internationale 

conferenties voor marketing, CRM, Asset Management en 

eBusiness. 

� Talen   : Nederlands (vloeiend), Engels (vloeiend), Duits  

(beperkt), Frans (beperkt) 

 


