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WERKERVARING

10/2016 - heden ABN AMRO Bank

Agile Coach - Het Agile Programma binnen ABN 
AMRO is de motor achter de Agile transformatie van 
de bank. Ik coach teams in de transitie naar Scrum- 
en Kanban werkwijze, de samenwerking tussen teams 
en ik coach en train management in Agile Portfolio 
Management en Agile leiderschap.

Ik inspireer teams om een veilige werkplek te 
realiseren, eigenaarschap te nemen over hun werk 
en hun kennis en kunde in te zetten om maximaal 
waarde toe te voegen voor hun klant of stakeholder.

Het aanleren van een techniek of theorie is slechts 
de eerste stap in het proces. Om daadwerkelijk 
een verschil als coach te kunnen maken, is 
aandacht en begeleiding op de “zachte” kant van 
werk en samenwerken de sleutel. Mijn maximale 
waardetoevoeging voor de organisatie ligt hier: op het 
mensen vlak.

06/2014 - 10/2016 ING Nederland Domestic Bank

Agile Coach / Scrum Master - Als agile coach en 
scrum master begeleidde en trainde ik teams en 
individuele medewerkers in de transitie naar een agile 
way of working: in het maken van beslissingen, in 
omgang met autonomie (zelfsturende teams) en in het 
continu verbeteren van zichzelf en de team prestaties. 
dit bereikten we door aanwezigheid binnen de teams 
alsook door het geven van workshops aan chapter 
leads en product owners.



Projectmanager - De IT van ING Nederland moet terug naar haar core business: ontwikkelen en beheren 
van state-of-the-art software en technologie. daarvoor zijn de beste engineers nodig; gek op hun werk 
en voorzien van alle middelen die zij nodig hebben op optimaal te presteren. ik ben onderdeel van het 
programma High Performing Workforce dat tot doel heeft deze high performing workforce en de benodigde 
middelen te realiseren. 

Onderdeel hiervan was het verhuizen van 2000 engineers van amsterdam west naar een tweetal IT locaties 
in zuidoost, het herzien van het hard- en software aanbod voor developers en het ontwikkelen van een agile 
toolkit in de vorm van een app. 

01/2013 - 06/2014 Waarborgfonds voor de Zorgsector

Projectleider - De opdracht van het waarborgfonds voor de zorgsector luidde aanvankelijk: herschrijf en 
update de administratieve organisatie (ao). in de anderhalf jaar die volgde, heb ik naast de ao de it migratie 
naar een nieuwe it leverancier geleid, het project digitalisering jaarlijkse herbeoordeling geïnitieerd en 
onderzoek gedaan naar de interne informatiebehoefte van de organisatie.

04/2011 - 12/2012 ING Nederland Operations and IT Banking

Projectmanager - Projectmanager met aandachtsgebieden Finance en Procurement binnen het 
programma dat verantwoordelijk was voor het bouwen en operationeel maken van het ING Customer 
Experience Center (ing innovation center).

Projectmanager HR - Ontwikkeling van het eerste bottom-up engagement programma binnen ING om 
de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Na het overdragen van het programma aan de HR 
organisatie ben ik als communicatiemanager aan het programma verbonden gebleven.

03/2010 - 04/2011 ING Nederland Operations and IT Banking

Business manager Strategy and Support - Als businessmanager leverde ik operationele en strategische 
ondersteuning aan het l1 en l2 management. De drie voornaamste projecten binnen deze opdracht 
betroffen het mede ontwikkelen van een persoonlijk leiderschap traject voor interne projectmanagers en 
lean blackbelts, de communicatie binnen het domein en projectmanagement van diverse evenementen.

03/2008 - 03/2010 Polderpoort Vlaardingen

Interim manager horeca - Op verzoek van de locatiemanager heb ik de korte termijn opdracht 
aangenomen om de horeca en evenementen van de polderpoort te professionaliseren.

03/2008 - 03/2010 Cafetaria concept “Warm”

Eigenaar - Ik heb een concept voor een duurzaam cafetaria ontwikkeld. Aandacht voor natuur en 
maatschappij in combinatie met de vertrouwde plek die een cafetaria is. Na twee jaar heb ik het bedrijf 
verkocht, omdat ik er niet op tijd in slaagde de winstgevendheid op het gewenste niveau te brengen.



02/2007 - 03/2008 Nationale Nederlanden Marketing & Sales

Projectmanager - Op verzoek van de afdeling Productmanagement hebben we een marktanalyse tool 
ontwikkelt ten behoeve van de marktramingen voor particuliere levensverzekeringen.

01/2002 - 02/2007 Nationale Nederlanden Marketing & Sales

Markatanalist - Met het team externe analyse verzorgden we de analyses van de verzekeringsmarkten. 
opdrachtgevers waren directie, productmanagement en communicatie.

Trainer / Coach - Intern opgeleid tot trainer / coach om te participeren in het customer centricity 
programma dat in 2008 werd gelanceerd en nationale nederlanden terugbracht tot de beste verzekeraars 
van nederland.

OPLEIDINGEN
2017   SAFe 4.0 Agilist (gecertificeerd)
2015   professional scrum master (gecertificeerd)
2014   prince 2
2012 - 2013  creatief dtp’er (gediplomeerd)
2003 - 2007  commerciële economie (propedeuse)
1988 - 1993  havo (gediplomeerd)

CURSUSSEN
2004   assistent projectmanager lean ing
2003   train de trainer
2000   communicatie en conflictbeheersing

REMCOHOGENBIRK.COM IN DE MAATSCHAPPIJ
2013   Vrijwilliger “Ik kom in actie, nu!” - Ministerie van SoZaWe
2012 - heden   Vrijwilliger Stichting Pameijer, Rotterdam
2002 - 2012   Vrijwilliger ING Chances for Children - UNICEF
2004 - 2005   Heropbouw Sri Lanka - Thailand - Habitat for Humanity

TALEN
Nederlands  vloeiend; spreken, lezen en schrijven
Engels  vloeiend; spreken, lezen en schrijven

REFERENTIES
Irene Helfferich M: +31 6 41 96 66 01 - lean black belt, consultant, projectmanager ING Nederland
Bert Kampen  M: +31 6 12 55 54 25 - plv directeur, hfd. RA Waarborgfonds voor de Zorgsector
Jasper Budel  M: +31 6 24 88 06 02 - eigenaar budelinc bv


