
Een breed georiënteerd executive leider met meer dan 30 jaar ervaring in het 
aanstuwen van business groei door Design en Marketing. Uitstekend in het 
ontwikkelen van verrassende strategieën en ideeën, cross-functionele teamwerk, en 
actieve toepassing van totale oplossingen voor business groei. 
 
In de commerciële wereld vandaag en in de toekomst zijn de disciplines van Design en 
Marketing essentieel om de differentiatie te vinden die waarde creëert en markt 
aandeel vergroot en tegelijkertijd de nodige stroomlijning voorziet om 
productieprocessen zo efficiënt mogelijk te maken, en operationele kosten laag te 
houden. 
 
Doelstellingen 
 
•  Mijn Marketing en Design expertise en affiniteit toepassen ten goede van 

organisaties of ondernemingen waar multidisciplinaire samenwerking cruciaal is. 
•  Mijn motivatie en leiderschap richten op het stimuleren van creatieve strategieën 

voor de korte en lange termijn die betekenisvol zijn voor business groei 
•  Mijn ervaringen met klanten behoeften, differentiatie en vernieuwing te gebruiken 

om organisaties of ondernemingen te helpen met het aansterken van een innovatie 
cultuur. 

•  Mijn vermogen om zakelijke uitdagingen te analyseren en lateraal te benaderen 
(zogenaamde Design Thinking) gepaard met een sterk capaciteit om met creatieve 
oplossing te komen, aanbieden als een strategisch onderscheid voor zowel startende 
als gevestigde ondernemingen. 

 
Tijdens de laatste 5 jaar bij Philips Consumer Lifestyle 
 
•  Executive Management Team lid, met een design budget van €15M. 
•  Instrumenteel in het definiëren van business doelstellingen voor de ‘Business Group 

Personal Care’ 
•  Mede auteur van de off en online market strategie voor ‘Male Grooming’ en ‘Female 

Beauty’ business. 
•  Hiervoor een sterk, relevant merk positionering en bijbehorend identiteit gevestigd, 

duidelijk ondersteunend aan business en markt groei (30% omzetgroei over 5 jaar) 
•  Verantwoordelijk voor het bouwen en aanscherpen tot wereldniveau van een design 

en communicatie competentie tegelijk met de nodige efficiëntie maatregelen 
(Management overhead verminderen met 40%, en operationele efficiëntie 
verbetering van 20 % over 3 jaar) 

•  Positief en direct business resultaten beïnvloeden door integraal proces 
verbeteringen (b.v. besparingen van €2M over 3 jaar door rationalisatie van 
consumentenverpakkingen). 
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Tussen 2002 en2010 bij Philips Healthcare 
•  Eén van de eerste Design Executives binnen Philips, en de eerste Chief Design Officer 

voor Philips Healthcare. 
•  Lid van de Philips Healthcare Executive Team Innovatie Board 
•  Zakelijke partner in het aandrijven van een sterk en eenduidig Design Strategie voor 

Philips Healthcare. 
•  Vestigde Ambient Experience als een business propositie voor totaal 

omgevingsoplossingen voor acute en chronisch medische condities. 
•  Integraal lid van de Key Account Management Team van Philips Healthcare die 

wereldwijd met ziekenhuizen en gezondheidsdiensten samenwerkte om complete 
omgevingsoplossingen te realiseren. 

•  Leidde seminars op aanvraag van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis 
Directeuren met de nadruk op klantgerichtheid en klant tevredenheid. 

 
Persoonlijk expertise – een evenwicht tussen creativiteit & discipline 
•  Strategisch en conceptuele leiderschap 
•  Multifunctioneel expertise in o.a.strategisch marketing, klanten behoeften en product 

ontwikkeling. 
•  Werkt makkelijk samen met Directie niveau Marketing, Strategie en Innovatie om 

relevante positionering en differentiatie te creëren. 
•  Ontwikkelen en uitdragen van relevante Design Strategie 
•  Creëren van motivatie en draagkracht voor een creatieve bedrijfsomgeving 
•  Bouwen van teams en het managen van grote (of virtueel) organisaties 
•  Respect tonen voor collega’s en hun persoonlijke ontwikkeling ; luisteren en steunen. 
•  Scherp inzicht in business realiteit, de toestand in perspectief zien, en een gezond 

dosis humor. 
•  Verbetering van operationeel rendement. 
 
Professioneel carrière zover: 
•  Okt’ 2014 – vandaag: zelfstandig Consultant Design & Marketing. 
•  2011 - Okt’ 2014 : Hoofd van Design voor Personal Care and Health & Wellness 

Business Groepen, Philips Consumer Lifestyle in Amsterdam 
•  2007 - 11 : Chief Design Officer Philips Healthcare 
•  2002 - 06 : Director of Marketing bij Philips Design 
•  1986 - 90 : Design Manager Philips Car Systems, Philips Corporate Industrial Design 
•  1979 - 85 : Product Designer bij Philips Concern Industrial Design Center 
•  1975 – 78 : Opleiding Massey University Wellington, NZ, School of Design 
 
Verder van belang 
•  Coach voor een tal van Philips Top Potential and High Potential development centers 
•  Spreker op talrijk Design en Marketing Conferences in Europa en Azië. 
•  Creatieve leiding over de Philips Alessi line project (1992 – ‘94) 
 
Voor mijn diensten richting Design opleidingen 
•  Honorair Doctoraat toegewezen in 2008  door Massey University 
•  Toegelaten tot de Massey University Hall of Fame in Augustus 2014 
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