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Richard Neyberghlaan 141 – 1020 Laken – 02/425.85.08 – 0485/83.49.41 
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Geboren te Ukkel op 19 november 1970 
Gehuwd, 3 kinderen 
 
 

Ervaring 
 

1999 – nu  AG Insurance 
2009 – nu Head of Business HR & Talent 

 Bijdragen aan HR strategie via jaarlijks opstellen en implementeren van HR business plan 

 HR business partnership met de diverse business lines binnen AG Insurance en Ageas in 
België (4000 medewerkers) 

 Rekrutering en selectie van een 500-tal vacatures per jaar, waarvan een kwart via interne 
mobiliteit 

 Management development en learning: talent management voor bedrijfstop, opzetten van 
development programma’s, trainingen op maat en managen van ontwikkeling via learning 
management system en jaarlijkse PDP-gesprekken met medewerkers 

 Employer branding en monitoren en stimuleren van employee engagement 

 Aansturen van 30 medewerkers 
 

2006 -  2009 HR Manager  

 Generalistische HR-rol voor support functions en corporate verzekeringen (+/- 1000 
medewerkers) 

 Uitvoeren van projecten rond HR business partnership, talent management en performance 
management 

 Team van 3 HR-advisors 
 
2003 - 2006 Project manager 

 Invoeren competentiemanagement  

 Bepalen en implementeren van selectietools: assessment center, testbatterij, recruitment 
management system 

 Studie rond nieuw evaluatie- en functieclassificatiesysteem  

 Bepalen en uitschrijven van interne procedures 
 
1999 - 2003 Raadgever rekrutering en mobiliteit 

 Generalistische HR-functie met focus op rekrutering en mobiliteit 
 

1994 – 1999  Pfizer – Recruitment and selection manager 

 Rekruteringsbehoefte, functieprofiel en rekruteringskanaal bepalen 

 Selectie van arbeiders, bedienden, kaderleden en medisch afgevaardigden 

 Systematiseren van het selectiegebeuren, o.a. met gebruik van OPQ 

 Leiding over twee personen 
 

Opleiding 
 

2005 – 2006  Master Class in Human Resources Management (Vlerick) 
Geslaagd met onderscheiding 

 
1993 – 1994  Aanvullende studie bedrijfseconomie (KU Leuven) 
  Geslaagd met onderscheiding 
 
1988 – 1993  Master  arbeids- organisatie- en gemeenschapspsychologie (KU Leuven) 
  Geslaagd met onderscheiding 
 
Talenkennis 
Nederlandstalig met zeer goede kennis van Frans en Engels 
 
PC-kennis 
Word, Excel, Powerpoint, Outlook, gebruiker SAP en andere 


