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Persoonlijk informatie  

Naam : Ron van Os 

Geboortedatum : 24-05-1966 

Adres : Klassenburgerstraat 4 

Woonplaats : 4112 NG Beusichem 

Telefoon : 06 24 13 90 95 

E-mailadres : rvo@xs4all.nl 

Nationaliteit : Nederlandse 

Burgerlijke staat :  Gehuwd 

 

Opleidingen & cursussen 

2002 Post HBO Projectmatig creëren en inspireren 

2001 HEAO Management, Economie en Recht (niet afgerond)  

1998 MEAO Economie/bank- en verzekeringswezen 

1985 MBO Bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie 

   

2012 Cursus Online marketing 

2010 Cursus Diverse coachingsopleidingen 

2009 Cursus Commerciële communicatie Management 

2007 Cursus Prince 2 foundations 

2004 Cursus Beïnvloedingsvaardigheden voor management 

1999 Cursus Praktisch projectmanagement 

1998 Cursus ITIL Foundations 

1998 Cursus ITIL Service Level Management 

1998 Cursus ITIL Change- en Problem Management 

1999 Cursus Processen softwareontwikkeling (releasematig werken) 

1998 Cursus NIBE (Diverse bankopleidingen) 

   

   

Profielschets: 

De laatste jaren heb ik mezelf verdiept in het project, release- en procesmatig werken 

binnen lijnorganisaties. Door verdieping in de ITIL processen en diverse opleidingen heb 

ik mezelf kunnen specialiseren als een project- en implementatiemanager.  

 

Mijn professionaliteit ligt in het schakelen en bruggen bouwen tussen de business, ICT en 

de klant. Hierbij vind ik het erg belangrijk om samen te werken zodat gestelde 

bedrijfsdoelen kunnen worden gehaald. Serviceverlening, professionalisering, 

communicatie, plannen en doorvragen zijn hierbij mijn belangrijkste kwaliteiten.  

 

Gedurende mijn loopbaan heb ik op uiteenlopende manieren leiding gegeven. Direct 

leiding geven aan teams en indirect leiding geven in projecten. Ik kan mijzelf typeren als 

een mensgerichte leider waarbij flexibiliteit en zelfsturing hoog in het vaandel staat. De 

helikopterview en op tijd de juiste sturing verlies ik hierbij niet uit het oog.  

 

Een sterk analytisch vermogen en een HBO+ denk- en werkniveau (gebleken door 

assessments) stellen mij, in combinatie met mijn enthousiasme, sociale en 

communicatieve vaardigheden, in staat effectief bij te dragen aan de optimale 

afstemming tussen mens en organisatie op diverse niveaus.  

 

Mijn werkwijze laat zich onder meer door de volgende woorden beschrijven: 

professioneel, flexibel, hands-on, structurerend, humoristisch, analytisch, proactief, 

pragmatisch, probleemoplossend en zorgvuldig. Daarnaast meen ik een prettige no-

nonsense persoonlijkheid te zijn waarmee goed is samen te werken.  
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RegioBank      Interim Projectmanager    Heden  

Verantwoordelijkheden: 

 

Binnen RegioBank heb ik de verantwoordelijkheid gekregen diverse projecten succesvol af 

te ronden. 

 

 Afbouw bestaande non selling portefeuille Consumptief krediet. Hierbij klanten 

benaderen en zorgdragen voor tijdige aflossing. 

 Migratie van alle ASN Bank hypotheken naar RegioBank. 

 Vanuit RegioBank betrokken in het project Locked Up Consumptief Krediet waarbij 

visie, beleid, repair en structureel beheer moet worden ingericht.  

 

 

De Volksbank   Interim Projectmanager    2016  

Verantwoordelijkheden: 

 

Binnen de Volksbank de verantwoordelijkheid voor diverse (sub)projecten op het gebied 

van BKR aanpassingen. Dit voor de merken binnen de volksbank. 

 

 Verantwoordelijk voor aanpassingen binnen de business en ICT om 

registratiegrenzen in bedrag en termijn door te voeren. 

 Vooronderzoek en opleveren plan van aanpak voor BKR registraties zakelijke 

producten.  

 

 

GGN      Interim manager SSC  september 2015 

Verantwoordelijkheden: 

 

GGN is de full-service organisatie op het gebied van creditmanagement. Binnen GGN heb 

ik de verantwoordelijkheid gekregen om de operationele processen binnen het Shared 

Service Center Procesondersteuning zodanig te optimaliseren en automatiseren om 

efficiënter en kostenverlagender te gaan werken. Het uiteindelijke doel was om een 

volledige geautomatiseerde verwerking van dossiers te bieden met een besparing van 

35FTE.  

 

De SLA afspraken met de klanten worden steeds strakker, de service en snelheid moet 

omhoog en de operationele kosten moeten worden verlaagd.  

 

 Verantwoordelijk als senior user binnen de stuurgroep voor strategische projecten. 

 Optimaliseren en automatiseren operationele processen. 

 Inrichten projectorganisatie binnen SSC PO om deel te kunnen nemen aan 

projecten en releases.  

 

 

 

Steps2Wisdom    Operations / Projectmanager           2011-Heden 

Verantwoordelijkheden: 

 

Coöperatie Steps2Wisdom is een full-service dienstverlener op het gebied van het nieuwe 

leren. S2W biedt onder andere interactieve en dynamische e-learning oplossingen 

waardoor iedereen op eigen tempo de gewenste kennis kan opdoen. Door verdieping in de 

leervragen en leerdoelstellingen bieden wij de oplossing in het nieuwe leren.  
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 Operationeel verantwoordelijk voor de projectverdeling binnen Steps2Wisdom. 

 Verantwoordelijk voor optimale dienst- en serviceverlening bij klanten. 

 Projectmanagement bij implementaties van (maatwerk) leeromgevingen. 

 Projectmanagement / consultancy bij implementatie van het nieuwe leren. 

 

 

 

Vereniging Eigen Huis   Business Projectmanager          2009 - 2010   

Verantwoordelijkheden: 

 

Vereniging Eigen Huis komt op voor de belangen van de eigen woningbezitters. VEH 

ondersteunt en adviseert ruim 690.000 leden.  

 

Binnen VEH had ik als ICT en Business Projectmanager de volgende verantwoor-

delijkheden. 

 

 Opleveren business architectuur. Vanuit deze architectuur een ICT architectuur 

opgesteld. Hierbij werd de architectuur gedragen door geheel VEH.  

 Opleveren vooronderzoek en PID voor de nieuwe website VEH. Na oplevering 

overgedragen aan een externe partij. Dit was wenselijk vanwege het parallel 

lopende project architectuur. 

 Verantwoordelijk voor alle soft- en hardware aanpassingen aan de applicaties 

binnen VEH. De ontwikkelaars waren zowel in- als extern. Afstemming met 

externe leveranciers voor planning en servicecontracten.  

 Invoeren releasematig werken en het changeproces. Dit om betrokkenheid binnen 

VEH te verhogen, efficiënter en kostenbesparend te werken. Daarnaast 

verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste requirements en 

afhankelijkheden om wijzigingen door te laten voeren.  

 Begeleiden en coachen projectmanagers en projectsupport binnen VEH. 

 

 

 

RegioBank      Interim Manager Nazorg      2008 - 2009 

Verantwoordelijkheden: 

 

RegioBank is de intermediairbank waarbij zelfstandig intermediairs de consument 

voorzien van hypotheek, betaal en spaarproducten.  

 

Na het verlaten van Bouwfonds heb ik tijdelijk de functie geaccepteerd als manager 

Nazorg bij RegioBank. Hierbij heb ik als opdracht gekregen diverse kritische 

nazorgprojecten te realiseren die betrekking hebben op de samenvoeging van RegioBank 

(ING) en CVB Bank (SNS). Deze nazorgprojecten werden niet opgepakt vanwege de 

complexiteit en doorlooptijd. 

 

 Migratie “onmogelijke” producten binnen de productenstructuur binnen SNS Bank. 

Hiervoor diverse softwarematige aanpassingen laten verrichten. 

 Migreren levensverzekeringen die zijn afgesloten bij externe verzekeraars naar 

SNS Bank. Hiervoor diverse berekeningsmethodieken laten aanpassen.  

 Processen laten beschrijven en herschrijven mbt de gemigreerde producten. 

 

 

 

Bouwfonds     (Program)manager / Operations 2006 - 2008 

Verantwoordelijkheden: 
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Binnen de businessunit Special Projects (international) heb ik als lijnmanager, naast 

operationele verantwoordelijkheid, een projectorganisatie ingericht. Dit om alle 

projecten, procedures en processen, zowel in- als extern, te optimaliseren en te 

automatiseren om zodoende een beter inzicht te hebben in de strategische 

bedrijfsdoelstellingen, prioriteiten, resources, beschikbare tijd en kosten.  

 

 Eindverantwoordelijk voor het budget en projectportfolio voor alle strategische 

business- en ICT projecten.  

 Verantwoordelijk voor de gehele fysieke verhuizing van de Business Units naar 

een nieuwe locatie.  

 Verantwoordelijk als projectmanager voor het ontsluiten van de business unit 

Special Projects en migreren naar de overige units binnen Bouwfonds. 

 Het realiseren van het project syndiceren van internationale financierings- 

aanvragen. Dit om kosten en risico’s te spreiden voor internationale projecten.  

 

 

 

CVB Bank Projectmanager              2000 - 2006 

 

Binnen CVB Bank heb ik een voorstel geschreven over project- en procesmatig werken. 

Na het akkoord door het MT heb ik het projectbureau mogen inrichten. Doel was om het 

project- en procesmatig werken te centraliseren en te kunnen beheersen. Dit voor alle 

Business- en ICT projecten.  

 

Daarnaast alle decentrale activiteiten met externe leveranciers centraal belegd om hier 

een betere sturing en advisering in te hebben. 

 

 Verantwoordelijk als projectmanager voor soft- en hardware matige aanpassingen 

binnen CVB Bank. Beheer was zowel intern en extern. 

 Verantwoordelijk voor de verhuizing van CVB Bank naar een nieuwe locatie in ’s-

Hertogenbosch. 

 Budget- en releaseverantwoordelijk voor onderhoud op zeer complexe  

geautomatiseerde (online)systemen (zowel soft- als hardware matig) die in 

eigendom zijn van CVB Bank (RegioBank). 

 Implementeren geautomatiseerd beoordelen van hypotheken en Consumptief 

 SLA verantwoordelijk tussen de zelfstandig intermediairs en ICT afdelingen. Dit 

zowel intern als extern. 

 Implementatie “het nieuwe werken”. Dit door het aanbieden van citrix oplossingen 

op onafhankelijke werkplekken.  

 Het opleveren van de nieuwe website, internet bankieren inclusief buitenlandse 

overboekingen. 

 Begeleiden uitfasering ICT afdeling naar IT-Bank binnen SNS Bank. 

 Aanspreekpunt / adviseur voor Key intermediairs, 

 

De projectomvang van de projecten binnen CVB Bank varieerde van 10.000,-- tot 2.5 

miljoen.  

 

 

CVB Bank   Applicatiebeheer/ICT          1997 – 2000 

Verantwoordelijkheden: 

 

In deze functie stuurde ik ontwikkelaars, applicatiebeheerders, testers en ICT (eerste en 

tweede lijn ondersteuning) aan. Door middel van coachen, sturen, transparantie en 

begeleiden was het de doelstelling om een optimale service te kunnen verlenen aan de 

zelfstandige intermediairs van CVB Bank.  
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Binnen CVB Bank een geautomatiseerd systeem geïmplementeerd waarbij inmiddels ruim 

750 zelfstandig intermediairs optimaal kunnen worden ondersteund en zodoende een 

goede service aan haar klanten kan bieden. Dit op het gebied van geautomatiseerde 

realtime (financiële) transacties en off-line producten zoals hypotheken en consumptief 

krediet.  

 

 

CVB Bank   Assistent Manager Commercie                   1995 – 1997 

Verantwoordelijkheden: 

 

Vanaf 1995 was ik werkzaam bij de afdeling Commerciële Ondersteuning. De afdeling 

Commerciële Ondersteuning heeft als doel het adviseren van klanten en zowel eerste als 

tweede lijn ondersteunen van intermediairs. Daarnaast verantwoordelijk voor projecten 

zoals verhuizingen, openingen en sluitingen van kantoren. Dit op het gebied van 

beveiliging en ICT infrastructuur. 

  

 

 

Overige werkervaring voor 1995 en referenties op aanvraag. 

 

 

Nevenactiviteiten : Secretaris Rugby Club de Scrumboks – Tiel 

    Coach / trainer Turven en Benjamins RC Scrumboks - Tiel 

 

Hobby’s  : Mijn kinderen, hardlopen, Social Media, lezen, coaching en 

uitgaan met vrienden, rugby. 

 


