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2017- heden Hellen Kloeze Consulting (HKC)
Ervaren Verander- en projectmanager
 
Verandermanagement
Samen met leidinggevenden  en directeuren begeleid ik teams en
medewerkers naar een professionelere, klantgerichtere
organisatie waar succesvol, met plezier en energie zowel in- als
extern wordt samengewerkt. Door een co-creatieve pragmatische
opzet van bijeenkomsten wordt een gedragen veranderaanpak
ontwikkeld, wat tot duurzame verbeteringen leidt. 
 
‘Chef onmogelijke projecten’
Ieder bedrijf kent onmogelijke projecten. Vraagstukken waar
niemand z’n vingers aan wil branden of niemand zich
verantwoordelijk voor voelt.  
Denk aan projecten zoals: 
-      samenwerking met externe partijen of afdelingen die niet
van de grond komt
-      (afdelingsoverschrijdende) processen die vastlopen 
-      ontevreden klanten en collega’s, deadlines die overschreden
worden en gebrekkige informatievoorziening hieromtrent 
 
Dergelijke vraagstukken heb ik voor diverse organisaties in de
zakelijke dienstverlening opgelost. Met als resultaat betere
samenwerking, tevreden klanten, meer omzet en minder uitval
en herstelwerkzaamheden.
 
Op de volgende bladzijden tref je informatie over projecten die ik
vanuit HKC en bij eerdere werkgevers heb geleid.
 
 
 



 
 

2017- heden Hellen Kloeze Consulting (HKC)
"Droombackoffice voor MKBasics" (HKC)  
Aanleiding       
Te hoge werkdruk, slechte samenwerking tussen de subteams en
gespannen werksfeer, grote achterstanden in werkzaamheden 
Doel
Werkdruk verlagen, taken en (eigen) verantwoordelijkheden
helderder maken, samenwerking binnen en met collega's van
andere afdelingen verbeteren en goed samenwerken met
zelfsturende teams in de organisatie. 
Resultaat
Samen met medewerkers van de verschillende Backofficeteams
één Droombackoffice ontworpen en aan de Directie
gepresenteerd. Na goedkeuring stappenplan ontwikkeld en acties
met actiehouders benoemd om gezamenlijk de droom te gaan
realiseren. Monitoring stappen aan de hand van visueel
management.
 
"Verbetering team Samenstellers van BLM Accountants &
Adviseurs"(HKC)
Aanleiding
Doelstellingen werden niet behaald en onvoldoende
samenwerking binnen team en met andere teams.
Doel
Samen werken aan het behalen van de teamdoelstellingen en
verbeteren van de samenwerking binnen het team en met
andere teams.
Resultaat
Gezamenlijk zicht gekregen in knelpunten in klantprocessen,
waardoor resultaten onvoldoende gehaald werden en in de
samenwerking binnen en buiten het team. Teamdoelstellingen en
plan van aanpak voor behalen hiervan bepaald. Introductie van
visueel management, waarmee voortgang gemonitord wordt.
 
"Verbetering samenwerking Glissenaar accountants" (HKC)
Aanleiding en doel
Behoefte om onderlinge samenwerking tussen en in teams te
verbeteren en klantgerichter werken.
Resultaat 
Gezamenlijk wensen voor verbeteringen bepaald, actieplan
gemaakt en ingezet.
 



 
 
2013- 2017 SRA, Strategie-Adviseur,Nieuwegein
“Uitrol van benchmarktool 'Branche in Zicht'”
Aanleiding       
SRA had in 2013 een benchmarktool “Branche in Zicht” (BiZ)
ontwikkeld. Met een BiZ-rapport kunnen accountants de balans
en verlies- & winstrekening van hun klant benchmarken ten
opzichte van die van hun branchegenoten. Aan de hand het
benchmarkrapport kunnen accountant en ondernemer
gezamenlijk de afwijkingen bespreken en, indien nodig, hierop
anticiperen. 
Doel                 
BiZ was ontwikkeld toen ik er kwam werken, maar moest worden
gepromoot onder, verkocht aan en uitgerold bij SRA-kantoren. 
Resultaat          
Deze commerciële kant van BiZ heb ik verzorgd.
 
 
2010 - 2012  Stedin, Manager accountmanagement Intermediairs
& Zakelijke Professionals, Rotterdam 
Opzet afdeling Klant & Aansluiting (K&A) en het team
Intermediairs & Zakelijke Professionals
Aanleiding
Hoge ontevredenheid bij klanten en onvoldoende en niet tijdig
afstemming van de impact van bouwprojecten op het gas- en
elektranetwerk van Stedin.
Doel 
Stedin klantgerichter maken door professioneel
accountmanagement op te zetten. 
Resultaat
In 2010 heb ik de afdeling Klant & Aansluiting (K&A) en het team
Intermediairs & Zakelijke Professionals, met acht
accountmanagers en zes verkoopadviseurs, opgezet en geleid.
Voor mijn team heb ik teambuildings-, persoonlijk ontwikkelings-
en inwerkprogramma’s ontwikkeld.
Juni 2011 is K&A gereorganiseerd (K&A 2.0). Ik heb deze plannen
aan 120 medewerkers gepresenteerd en geïmplementeerd.
 
Voor Stedin was ik, naast mijn Managers’ functie, initiator en
opdrachtgever van de drie projecten die op de volgende pagina
staan.
 
 



 
 “Veiligheid bij Sloop”
Aanleiding       
Diverse onveilige situaties doordat in panden die gesloopt gingen
worden het gas en/of elektra in het pand niet tijdig of volledig was
afgesloten.  
Doel                 
Veiligheid verhogen van panden die gesloopt zouden gaan worden,
door het ketenproces inzichtelijk te maken, te optimaliseren en
afspraken te maken zodat gas en elektra tijdig afgesloten kan worden. 
Resultaat          
Helder proces, met bijbehorende heldere afspraken, taken en
verantwoordelijkheden bij sloopprojecten, waarin woningbouw-
corporaties, slopers, gemeenten en Stedin samenwerken.
 
"Overlegstructuren"
Aanleiding       
Ontevredenheid van klanten over lange wachttijden voor
oplevering van een aansluiting en gebrekkige
informatievoorziening hieromtrent. Onduidelijke taakverdeling en
slechte samenwerking tussen diverse afdelingen van aannemer
Joulz en netbeheerder Stedin lagen hieraan ten grondslag.
Doel                 
Goede, klantgerichte samenwerking tussen Joulz en Stedin. 
Resultaat          
Door met de betrokken afdelingen een heldere structuur voor
overleggen, taak- en rolverdelingen af te spreken is de onderlinge
samenwerking tussen Stedin en Joulz en de dienstverlening en
advisering aan  klanten verbeterd.
 
 “Dijkversterkingen”
Aanleiding       
Toen ik bij Stedin in dienst kwam, ontdekte ik dat alle Water- en 
Hoogheemraadschappen dijkversterkingsprogramma’s hadden,
maar dat Stedin niet was geïnformeerd over (de impact van) deze
plannen (op haar gas- en electra-netwerk). Voor Stedin belangrijk
om hier verleggingen en vervangingen van gas en elektra op af te
kunnen stemmen.
Doel                
Opzet van projectmatige samenwerking met de Water- en
Hoogheemraadschappen voor hun dijkversterkingsprogramma’s. 
Resultaat          
Projectmatige samenwerking met Water- en
Hoogheemraadschappen vanaf initiatie- tot opleverfase.
 
 
 
 



 
2007- 2009 Yacht, Consultant, Diemen             
Scenarioplanning Interim-Management
Aanleiding        
De Directie van Yacht was zich aan het oriënteren op het aanbieden van
Interim-Management en wilde weten hoe deze markt er uit zag en zag
zou gaan ontwikkelen.
Doel    
Inzicht krijgen in de trends en ontwikkelingen binnen Interim-
Management. Toen en voor de komende 11 jaren.
Resultaat
Trends en ontwikkelingen binnen Interim-Management in kaart
gebracht en scenarioplanning voor de ontwikkelingen binnen periode
Interim-Management van 2009 tot 2020 geformuleerd. Deze
uitkomsten zijn gebundeld en verspreid onder klanten en medewerkers
van Yacht.
 
 
OGSM
Aanleiding
De directeur van Yacht Werving & Selectie (“W&S”) wilde het werken
met OGSM (Opportunities, Goals, Strategies & Measurements)
evalueren en verder uitrollen. 
Doel
Analyse van de OGSM van W&S van 2008 en uitrol van OGSM naar de
verschillende vestigingen van W&S en vertaling naar de individuele
medewerkers.
Resultaat
OGSM W&S van 2008 geanalyseerd, mijn bevindingen besproken met
de directeur. Voor W&S een OGSM voor 2009 opgesteld en de regionale
W&S-managers geadviseerd hoe zij deze OGSM konden vertalen naar
een OGSM voor hun team en medewerkers.
 
 
2004– 2006 CKC Kersten & Co N.V., Manager Business
Development,Paramaribo, Suriname         
Voorzitter van het project “Betongroep”
Aanleiding
Te hoge kosten bij de drie bouw gerelateerde werkmaatschappijen van
CKC Kersten. in de zgn. ‘betongroep’. 
Doel
Kostenbesparing en efficiënter (samen)werken door integratie van de
drie stafafdelingen van de ‘betongroep’.
Resultaat
De directeuren van de drie bedrijven overtuigd van en meegekregen in
de samenwerking om hun stafafdelingen samen te voegen en de
realisatie hiervan
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Drs. Hellen Kloeze - ‘Chef onmogelijke projecten'
✆ 0648660988

� www.hellenkloezeconsulting.nl
✉  info@hellenkloezeconsulting.nl

Heb jij onmogelijke projecten binnen jouw bedrijf? 
Vraagstukken waar niemand z’n vingers aan wil branden of 

niemand zich verantwoordelijk voor voelt? 
 

Denk aan: 
- samenwerkingen die niet van de grond komen

- (afdelingsoverschrijdende) processen die vastlopen 
- ontevreden klanten, deadlines die steeds worden overschreden 

 
Door dergelijke vraagstukken op te lossen kreeg ik de bijnaam
‘Chef onmogelijke projecten’. Resultaat: betere samenwerking,

tevreden klanten, meer omzet en minder herstelwerk.
 

Herkenbaar? Dan kom ik graag met jou in contact. 
Of tag jouw contacten voor wie dit interessant is.

 
 
 

ONMOGELIJKE PROJECTEN!


