
_________________________________________________________________________________ 
 

CURRICULUM VITAE                                 Drs. G.C. Verduin  
_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

1 

PERSOONLIJKE GEGEVENS       

 
Naam    : Verduin, Rita        

Voornamen   : Grietje Cornelia 

Adres    : Koningslaan 14 

      3583 GC Utrecht  

Telefoon   : 030 - 254 3156 

Mobiel    : 06 – 3756 8912 

E-mail    : rita.verduin@gmail.com 

Geboortedatum en -plaats : 1 juni 1959 te Eindhoven 

Burgerlijke staat   : Gehuwd, twee zonen en een dochter (’94 – ‘94 en ’97)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAMENVATTING  
 

PROFIEL 
Ik ben een ondernemende en resultaatgerichte manager HR(D) met 15+ jaar leidinggevende ervaring 

in verschillende (multi)nationale profit en non-profit organisaties. Ik ben in staat in complexe organisa-

ties HR beleid te ontwerpen, communiceren en implementeren dat bijdraagt aan de organisatiedoel-

stellingen en -uitdagingen.  

Ik ben een uitstekende peoplemanager en teamspeler. Dit maak ik waar door: een heldere visie, 

voorbeeldgedrag, het nemen van verantwoordelijkheid, vertrouwen stellen in (mijn) mensen en een 

sterke drive om in gezamenlijkheid successen te behalen. Ook ben ik geïnspireerd voortrekker van HR 

innovatie, via bijvoorbeeld: ontwerp en implementatie van online tools, eHRM, organisatieverandering, 

leiderschapsontwikkeling en de nieuwste inzichten over leren en ontwikkelen.  

Ik werk graag in een organisatie die (maatschappelijk) toegevoegde waarde heeft.  

 

Mijn werkmotto is: verbinden, vernieuwen en verbeteren  
 

HR(D) professional die 
 resultaatgericht is zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen 

 een verschil maakt in ontwikkeling van mensen en organisaties door mijn bezieling en drive 

 verandering realiseert en met wie mensen graag samenwerken. 

 

Belangrijkste competenties 
Verbinder van mensen - vertaler van verhalen in doen - netwerker - resultaatgericht - creatief - 

innovatief - analytisch - organisatiesensitief - pragmatisch - hands on - authentiek - betrokken. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WERKERVARING (UITGEBREID) 
  

  VERDUIN HR - SOCIAL SOLUTIONS                      UTRECHT 
2014 - heden Eigen bedrijf - zij kijkt en zij schrijft en jij blijft 

  High Tech Solutions (MKB bedrijf - embedded software engineers)       
  Projectleider 'High Tech Solutions groeit!' - projectleider Social HR - engaged referral 

  recruitment en business blogger 

  FRISS | Fraud, Risk & Compliance (MKB bedrijf - software solutions) 
  Interim recruiter 

  DeBorrelFabriek             
  Interim HR business partner - op afroep 

  ZKM Consultant ®             
  ZKM coach - narratieve assessment en coach methode uit de dialogische psychologie 

  Meurs HRM & Perflectie             
  Projectleider ontwerp nieuw online tool voor outplacement & inzetbaarheid - afgerond 

  Buijssen Training & Educatie  - e-coach - e-learning agressietraining vr hulpverleners 
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  MEE OOST_GELDERLAND              DOETINCHEM 
2013 - heden Lid Raad van Toezicht MEE (= non-profitorganisatie in de zorg) 

 

  KONINKLIJKE WEGENER NV                APELDOORN 

 
2008 – 2014 Wegener Media BV (4500 - 2500 mdw) 

  Manager HR & Organisatieontwikkeling 
Verantwoordelijk voor: ontwikkeling en monitoring van HR beleid en (online) hulp-

middelen die individuele, team en organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid 

ondersteunen. Andere prioriteiten: MD, employer branding, (arbeidsmarkt)commu-

nicatie, mobiliteit, vertrouwenspersoon. Mijn team bestond uit 8 prof. & 4 ond. mdws. 

 

Resultaten waar ik trots op ben: 

o Ontwerp, realisatie en exploitatie van Wegener's loopbaansite WiL: 3000 gebruikers 

o Opzet en realisatie van Wegener Academy & eAcademy: jaarlijks 4000+ deeln. 

o Management Development: vernieuwing van de opleidingsstructuur, coaching 

van de top 35 gestart en ontwikkeling van een talentprogramma voor jong talent 

o Projectmanagement procesontwerp eHRM voor HR cycus en opleidingen LMS 

o Succesvolle onderhandelingen namens Wegener met vakbonden en onder-

nemingsraden over mobiliteit, ontwikkeling en Sociaal Plan 

o Interim manager Arbeidsvoorwaarden (mei 2008 - juli 2009). 

 

ORDINA PUBLIC MANAGEMENT CONSULTING     UTRECHT 
2001 – 2008 Diverse opdrachtgevers in voornamelijk de publieke sector 

   

  Senior Management Consultant / Interim Manager  
Werkzaam als interim manager voor: HR adviesteams en/of salaris- & personeelsadmi-

nistratieteams. Opdrachten uitgevoerd bij: Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de 

Kinderbescherming, UWV, UWV Werkbedrijf, Commit Arbo, Interpolis Pensioenen en 

HRM Ordina, vertrouwenspersoon Ordina en coördinator klokkenluidersrgl Ordina. 

 

Het interim werk was steeds in situaties waarin er een transitieopdracht was: meest als 

gevolg van reorganisaties; verandering personeelsinformatiesysteem (van Pview naar 

SAP HR of Afas Profit). Leidinggevend aan afdelingen tot 34 medewerkers. In enkele 

gevallen ging het om het professionaliseren van het projectmanagement (Prince2). 

 

RELAN ICT / ORDINA                    
2000 – 2001 Ordina Sociale Zekerheid (600 mdw) 

  Manager HRM / Programmamanager Veranderprogramma P&O 
  Verantwoordelijk voor: HR advisering directie en MT; (direct) leidinggevend aan 16 

medewerkers. Onderhandelingspartner namens werkgever met vakorganisaties en OR; 

ontwikkeling, uitvoering en evaluatie HRM-beleid en HRM-instrumenten. 

 

 RELAN                
1999 – 2000 Relan Holding (6600 mdw: fusie tussen Cadans en GUO, thans UWV) 

  Hoofd Management Development 
 

  HOGESCHOLEN AVANS EN SAXION                 BREDA/ 

1998 - 2001 WO-Opleiding Master of Arts Managing Human Resources     DEVENTER 

  Docent Management Development (parttime aanstelling) 

  

1986 - 1999 ING GROEP                  AMSTERDAM 

  POSTBANK - Hoofd Management Development    
  Verversen, vernieuwen en verjongen totale managementpopulatie in tijden van krimp 

  en reorganisatie. Managementtrainee programma voor de Postbank opgezet.          
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  ING BANK         
  Diverse HR functies die mij voorbereidden op de functie van Hoofd MD. Ik was  

  achtereenvolgens: trainer/opleider, beleidsmedewerker loopbaanontwikkeling en 

  (senior) HR adviseur. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VOORBEELDEN VAN TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

STRATEGISCH  
 Verantwoordelijk voor proces en ontwerp van strategisch & ontwikkelingsgericht HR beleid  

 Organiseren draagvlak bij de lijn voor div. HR veranderingen, bv: eHRM, HR cyclus, e-learning, MD. 

 Werkgeversvertegenwoordiger bij onderhandelingen met vakbonden en medezeggenschap 

 Ontwerp reorganisatieplannen en marsroute voor uitvoering daarvan, incl. communicatieplan 

 

TACTISCH 
 (Indirect) leidinggevend aan diverse teams variërend van 9 t/m 34 medewerkers. 
 Programmamanagement corporate veranderprojecten o.b.v. Prince2  

 Lid MD committees bij ING, Ordina en Wegener Media - ontwerp traineeship Postbank  

 Social Influencer: behorende tot de top 10 social media influencers bij Wegener Media 

 

 OPERATIONEEL 
 Exploitatie div. online HR tools: loopbaansite, e-academy en corporate academies (omzet 3,2 mio) 

 MD werk voor top 75 - alle voorkomende HR advieswerkzaamheden, business partner directie 

 Organisatiebrede coördinatie (gedwongen) mobiliteit (in krimpscenario's) 

 Projectleider versimpelen functiestructuur Ordina (gehele ICT organisatie) naar jobfamilies. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBLICATIES 

 
WEBLOG 

Via eigen weblog: http://runningrita.nl - blogs over diverse thema's, waaronder HR en leiderschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNS & BLOGS & ARTIKELEN 

Maandelijks een corporateblog op site Wegener Academy: http://academy.wegener.nl/blog  

 

Regelmatig columns of blogs op: 

o http://www.lerendeleiders.nl - platform over dienend leiderschap 

o http://onzecoach.nl - online coachingsconcept voor grote werkgevers, bv Ahold, DSM, DHL 

o http://www.expand.nl - HR recruitmentbureau 

o http://HRCommunity.nl - grootste HR community in Nederland 

o http://CenturyofTalent.nl - community over talent en talentmanagement 

 

Diverse vakpublicaties in Tijdschrift voor Overheidsmanagement, Gids voor Personeelsmanagement en 

Intermediair in de periode 1990 - 2005. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://academy.wegener.nl/blog
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OPLEIDINGEN 
  

1970 - 1977 G.S.W. WOENSEL  EINDHOVEN - VWO, diploma 1977 

   

  RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 

1978 - 1986 Psychologie van Arbeid & Organisatie, doctoraalexamen 1986 

 

  SCHOOL VOOR JOURNALISTIEK - HOGESCHOOL UTRECHT 
1993 - 1994 Journalistiek voor Academici, diploma 1994 

 

HOGESCHOOL UTRECHT            
1999 – 2001 Registeropleiding HBO Bedrijfskunde, Fac. Economie & Management, diploma 2001 

 

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 
2010 - 2014 Post-academische opleiding ZKM Consultant ®, diploma juni 2014 

 

CURSUSSEN 

 
Training Moodle (OS CMS)   Maatwerktraining Wordpress - ontwerp & bouw eigen website 

Training Franciscaans Leiderschap  Wegener Management Leergang: ‘Leiderschap in Transitie’  

Consulting Skills (Ass. Org.Ontwikkeling) Finance for Non Financials (CapGemini)  

Leergang Implementeren (Pentascope) Lean Six Sigma (in company) & Prince2 Foundation (Lagant)  

Diverse HR vaktrainingen   Leren en opleiden in Arbeidsorganisaties (NPI - Zeist) 

____________________________________________________________________________________________________ 

PERSOONLIJKE OVERTUIGINGEN 

 
Mijn professionele overtuigingen 

o Ontwikkel jezelf, een ander kan dat niet doen 

o Verandering die tot ontwikkeling leidt, doet (een beetje) pijn 

o Werk met het eindresultaat in gedachten 

o Ere wie ere toekomt 

o Laat je mensen (en business) sterker achter dan hoe je ze aanvankelijk ontving. 

Hoe ik werk 

o Beweging beweegt mij 

o Verbind, vernieuw & verbeter 

o Wees attent 

o Integriteit is de basis van alles 

o Running is a lifestyle. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNET - you can find me anywhere – (klikken op de link of de url kopiëren en in browser plakken) 

 

Weblog   : http://runningrita.nl/ 

E-mail   : rita.verduin@gmail.com 

Twitter   : https://twitter.com/runningrita  - @runningrita 

LinkedIn   : http://www.linkedin.com/in/ritaverduin 

Facebook  : https://www.facebook.com/rita.verduin 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERESSES en HOBBY's 
 

Hardlopen - schaatsen - fietsen - sportieve vakanties - schrijven - lezen - organisatie Pheidippidesloop 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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