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C.M de Lange, Corry 
16-05-1953 
3 kinderen, ongehuwd 
corry@annapee.nl 
06-53292462 
Zwinweg 4 
1761JJ Anna Paulowna 

 

Karakteristiek 

- ondernemer, opruimer, bouwer, motivator, denkt in kansen en mogelijkheden, doet, lef 

- leider, actief/resultaat gericht, praktisch, dienstbare pitt-bull 

- verbinder, geniet van het bundelen van talenten in teams 

- neemt de regie van samenwerkingsinitiatieven, reorganisaties en veranderingstrajecten  

- borgt structuurwijzigingen, gebruikt good governance en codes als gereedschap, past toe 

- uitvoerend sterk als voorzitter- en/of (interim)directeur/CEO-COO 

- inlevingsvermogen, processeninzicht, veel veld-ervaring Techniek & Logistiek 

- positieve instelling, energiek, vreugde/blij, zelfspot, no-nonsens, nieuwsgierig, kritisch, oprecht 

- engels en duits goed, frans matig 

- hobby’s: omgevingen verfraaien, helpen opruimen, (ver-)bouwen, kusten en zeeën, onderweg zijn 

 

Opleiding 

2018 - 2014  : opleidingen gericht op bestuur & toezicht, integriteit, integrated reporting 

2013    : Harvard University, governance 

2006 - 1999  : diverse vak-commissies VNO-NCW 

2005 - 2004  : Universiteit Nyenrode commissarissencyclus 

2002 - 1992  : opleidingen gericht op standaardisatie, QMS en (re-)organisatie 

1992    : Lead-assessor Balitas oa ISO 9001 

1985 - 1983  : vakdiploma’s beroepsgoederenvervoer-transportondernemer (LTS, MTS, ADR) 

<    : Mulo, PD boekhouden, ISW-Managementcursussen, interne bank opleidingen 

 

Werkzaamheden heden 

heden < 2002 Annapee BV, DGA 

 achtergrond/crisis ondersteuning directies en toezichtorganen 

 interim commissaris/voorzitter, interim CEO/COO 

 implementatie good governance, one/two-tier 

 opleiden secretaris van de board, vormgeven rol 

 begeleiden overnames, fusies en start-up’s 

 project SDG water/clean Ganga, Rishikesh upstream 

heden < 2006 Regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA, onderdeel NWO 

 lid commissie hbo-postdoc programma, start mei 2018 
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 lid Take-off hbo beoordelingscommissie 

 tot 2013 lid externe beoordelingscommissie Raak-projecten olv Joop Sistermans 

heden  < 2014 Coöperatie Breedband Hollandskroon UA 

 directie, collegiaal 2 leden 

 oprichten en inrichten coöperatie: RvC, Ledenraad, statuten/reglementen 

 organiseren glasvezelvraagbundeling en aanbesteding aanleg, gebied 670 km² 

 businesscases, staatssteun scenario’s versus samenwerkingspartners uitwerken 

heden < 2014 Regelbox BV start-up 

 mede-initiatiefnemer/mede-eigenaar 

 ontwikkelen webbased instrumenten voor samenstellen en evalueren van 

boards-, team-, functieprofielen 

 product: www.boardprofiel.nl livegang mei 2019 

 product: www.functiebox.nl livegang mei 2019 

heden < 2015 Smart-chat.nl BV i.o. start-up 

 mede-initiatiefnemer/mede-eigenaar, livegang 2019  
 
Werkzaamheden voorheen 

2018 < 2010  PWN NV, Waterleidingbedrijf Noord Holland, 600 fte 

 lid Raad van Commissarissen, aandachtsveld: governance, OR, innovatie 

2017 < 2016  Energie Service Noord West CV 

 directeur ad-interim/CEO 

 re-organisatie: toekomstbestendig versus energietransitie 

 structuurwijziging BV en CV naar one-tier, ontwerp en implementatie 

2016 < 2015  Den Hollandsche Groep BV 

 toekomstplan vormgeven: gericht op gereed maken voor groei 

 herstructurering organisatie, oprichten BV's, overeenkomsten aandeelhouders 

 inrichten HR-afdeling/loonhuis/medezeggenschap/CAO-onderzoek 

 beoordelen over te nemen bedrijven, onderhandelen 

 integratie-overdracht bedrijven, coaching directie(s) 

2016 < 2007  Stichting Heifer Nederland (doneer een dier) 

 lid Raad van Toezicht 

 2 x nominatie Transparant-prijs 

 resultaat: NL-vesting als EU-gate voor US, Heifer International 

2014 < 2007  Grafisch bedrijf Hellinga BV 

 commissaris 

2014 < 2013  Kamer van Koophandel Transitie  

 lid/2e voorzitter PAC/plaatsingsadvies-hoorcommissie. Onafhankelijke commissie 

tbv proces van 2500 fte naar 1500 fte 

2013 < 2012  Slotervaartziekenhuis  

 re-organiseren, waarna sluiten abortuskliniek 

2013 < 2011  Efectis BV (TNO-deelneming, expertise in brandonderzoek) 
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 begeleiden bij efficiency slag, omslag wetenschappers naar commerciële markt 

 inrichten organisatie, opleiden en coachen nieuwe directie 

2013 < 2011  Stichting Strategisch Ondernemerschap NWH: KvK, VNO-NCW, MKB-NL 

 lid Bestuur zetel VNO-NCW, opgeheven in 2013 

2013 < 1995 Decor Bedrijven Son: Decor Handelsmaatschappij, Decor productie bedrijven, 

Eurostrip, Nico Witlox transport, 200 fte 

 uitvoerend directie adviseur tijdens groei organisatie van 50 naar 200 

medewerkers, processenbeheerder 

 uitvoerende standaardisatie taken en audits 

2011 < 2009  LTO Noord Projecten BV, 80 fte 

 lid Raad van Commissarissen, aandachtsveld: OR en innovatie 

 door structuuraanpassing LTO is RvC in 2012 opgeheven 

2011 < 2009  Abortus klinieken: ACSG, MR70, 1e lijns, Stimezo 

 voorzitter Bestuur, gedelegeerd directeur afbouw/sluiten klinieken 

 aanspreekpunt VWS en CVZ iz herijken toezicht op abortuszorg 

2010 < 2006  Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, lid REON bestuursforum 

2010 < 2006  Kamer van Koophandel Noord-West-Holland 

 lid Algemeen Bestuur, lid financiële commissie, lid platform regionale economie 

2010 < 2003  Stichting Syntens Innovatiecentrum, 400 fte 

 lid ( > 2009 vice voorzitter) Raad van Toezicht /aandachtsveld: corporate 

governance, OR en directie 

2010 < 1999  Federatie Zakenvrouwen 

 voorzitter Raad van Toezicht 

 initiatiefnemer, kartrekker samengaan 16 organisaties 

 zetelbegeleiding commissies VNO-NCW 

2009 < 2005  Stichting Jong Ondernemen, mentor studentenbedrijven, jurylid 

2009 < 2004  MKB-Nederland, lid regioraad Noord-West-Holland 

2008 < 2007  Ministerie EZ, lid adviescommissie regeling Onderwijs & Ondernemerschap 

2007 < 2005  Stichting Nederlands Lean Initiatief (NLI), lid Raad van Advies 

2007 < 2000  VNO-NCW 

 tot 2003 lid Algemeen Bestuur (landelijk) 

 tot 2006 lid Platform MKB (opheffing door integratie MKB-Nederland) 

 tot 2007 lid Platform administratieve lasten (Actal) 

2005 < 2002 Buro Cleijsen de Lange BV, Buro de Lange ingebracht 

2004 < 2000  Gemeente Anna Paulowna, gemeenteraadslid portefeuille bestuur en financiën 

2003 < 1999  UVON, Unie van Vrouwelijke Ondernemers Nederland, 1450 leden  

 President 

2002 < 1993 Buro de Lange BV, 12 fte 

 DGA organisatie- en adviesburo 

 op orde brengen van (familie) bedrijven (5-220 fte) 
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 fusies/ directievoering/ compliance- risicobeheer/ certificeringen 
   Dit in sectoren met complexe wet en regelgeving zoals: transport & logistiek/ recycling & granulaatproductie/ zand & 

grindwinning/ betonproductie/ bouw & grondwerken/ rioleringsbedrijven/ verffabrikanten, verfgroothandel, 
schadeherstel, glas & schildersbedrijven/ overige groothandel 

1993 < 1987   Hoogers Bedrijven BV, 170 fte, Transholland ingebracht 

 eindverantwoordelijk internationaal transportbedrijf, opdrachtgevers oa Philips 

en Philip Morris, bijgedragen aan diverse vervoersconcepten 

 diverse overnames en splitsing door verkoop 

1987 < 1983 Transholland, DGA internationaal transportbedrijf 

1983 < 1971  Bram Versfelt Verhuizingen BV Eindhoven, Road Shuttle BV Overloon, Bergman 

 Travel Service, Nederlandsche Middenstands Bank 

    Vertegenwoordiger, transportplanner, administratieve en commerciële functies 

### 


