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remcohogenbirk.com
remco hogenbirk

damsterdiep 4
2904 em capelle aan den ijssel

nederland
+31 6 81 43 01 45

remco@remcohogenbirk.com
www.remcohogenbirk.com

14 mei 1976
rotterdam, nederland

partner van sofie
vader van puk en lot

werkervaring
06/2014 - heden ing nederland - domestic bank nl

• projectmanager hr
• agile coach en scrum master
• projectmanager relocatie it nederland

01/2013 - 06/2014 waarborgfonds voor de zorgsector (wfz)
• projectleider migratie backoffice
• projectleider herinrichten administratieve organisatie
• projectleider onderzoek informatiebehoefte wfz
• projectleider digitaliseren jaarlijkse herbeoordelingen

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. 

als agile coach en scrum master begeleid en train 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 doen we door aanwezigheid 
binnen de teams alsook door het geven van workshops aan chapter leads en 
product owners.

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.



03/2010 - 04/2011 ing nederland - operations & it banking
• businessmanager 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 sport- en leisurecentrum polderpoort vlaardingen
• interim manager horeca en evenementen

op verzoek van de locatiemanager heb ik de korte termijn opdracht 
aangenomen om de horeca en evenementen van de polderpoort te 
professionaliseren.

budelinc - vormgeving & communicatie
• administratieve organisatie

ik heb voor de studio achterstanden in de administratie weggewerkt en een 
systeem ingevoerd om de verslaglegging adequaat te kunnen doen.

03/2008 - 03/2010

cafetaria
• ontwikkelen en lanceren nieuw cafetaria concept
• introductie duurzaam ondernemen

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.

03/2008 - 03/2010

nationale nederlanden - marketing & sales
• projectmanager ontwikkelen analyse tool
• projectmanager marktramingen insurance en mtp 

(middellange termijn planning)

op verzoek van de afdeling productmanagement hebben we een marktanalyse 
tool ontwikkelt ten behoeve van de marktramingen voor particuliere 
levensverzekeringen.

02/2007 - 03/2008

04/2011 - 12/2012 ing nederland - operations & it banking
• projectmanager hr
• communicatiemanager engagement programma
• finance and procurement manager ing customer 

experience center

betrokken bij de ontwikkeling van eerste bottom-up engagement programma 
binnen ing om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. vervolgd als 
communicatiemanager binnen het programma.

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).



nationale nederlanden - marketing & sales (loondienst)
• marktanalist levensverzekeringen
• trainer / coach winning performance culture

met het team externe analyse verzorgden we de analyses van de 
verzekeringsmarkten. opdrachtgevers waren directie, productmanagement en 
communicatie.
intern opgeleid tot trainer / coach om te participeren in het customer centricity 
programma dat in 2008 werd gelanceerd en nationale nederlanden terug 
bracht tot de beste verzekeraars van nederland.

01/2002 - 02/2007

opleidingen
2015
2014
2012 - 2013
2003 - 2007
1988 - 1993

professional scrum master (gecertificeerd)
prince 2
creatief dtp’er (gediplomeerd)
commerciële economie (propedeuse)
havo (gediplomeerd)

cursussen
2004
2003
2000

assistent projectmanager lean ing
train de trainer
communicatie en conflictbeheersing

remcohogenbirk.com in de maatschappij
2013
2012 - heden
2002 - 2012
2004 - 2005

vrijwilliger “ik kom in actie, nu!” - ministerie van sozawe
vrijwilliger stichting pameijer, rotterdam
vrijwilliger ing chances for children - unicef
heropbouw sri lanka - thailand - habitat for humanity

talen
nederlands
engels

vloeiend; spreken, lezen en schrijven
vloeiend; spreken, lezen en schrijven

referenties
irene helfferich

bert kampen

jasper budel

lean black belt, consultant, projectmanager ing nederland
+31 6 41 96 66 01

plv directeur, hoofd risico analyse waarborgfonds voor de 
zorgsector +31 6 12 55 54 25

eigenaar budelinc bv +31 6 24 88 06 02


