
Personalia
Naam:	 	 	 Koch
Voornaam: 	 	 Jhon
Adres: 	 	 	 Zandweg 212, 3454 HE De Meern
Telefoon:		 	 (030) 23 16 914
Mobiel: 	 	 	 (06) 147 95 997
Email:	 	 	 Jhon_Koch@zonnet.nl
Linkedin:		 	 nl.linkedin.com/in/jhonkoch

Persoonlijk
Geboren op 29 maart 1971, te Groningen. Nederlandse nationaliteit. Gehuwd, 2 dochters van 5 en 1,5 jaar oud. 
Naast mijn gezin, familie en vrienden ben ik geïnteresseerd in politiek, geschiedenis en lees ik veel. In mijn vrije tijd hou ik me 
actief bezig met watersport (m.n. zeilen), hardlopen en squash. Ik ski graag en hou van koken.

Profiel
Gedreven HRM professional, met 15 jaar ervaring. Acteert al geruime tijd op senior staf en - management niveau 
(verantwoordelijk voor regio met ± 600 FTE). Veel contacten op business unit en divisie niveau. Affiniteit met en gevoel voor 
techniek en technici. Met name ervaring in technisch georiënteerde profit-organisaties, zowel productie als dienstverlening.

Het zwaartepunt ligt op organisatieverandering en changemanagement, reorganisaties (ontwerpen en uitvoeren) en coachen 
van management en directie, met name als sparringpartner. Brengt brede HR ervaring graag over op andere mensen 
(leidinggeven). Verantwoordelijkheid voor de leiding van een HR afdeling.

Een generalist, die het HR vak vanuit bedrijfskundig perspectief benadert. Legt graag (niet voor de hand liggende) verbanden 
en zoekt en legt verbindingen met de omgeving en tussen de actoren daarin.

Competenties
• Zelfstarter
• Besluitvaardigheid
• Kritisch/Analytisch 
• Inlevingsvermogen
• Vermogen om op alle niveaus in een organisatie te acteren
• Coach
• Creatief vermogen/ideeën genereren
• Strategisch inzicht/helikopterview
• Onafhankelijk in oordeelsvorming

Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling

Opleidingen

Bedrijfswetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen, 2006 (certificaten)

Bachelor Personeel & Arbeid, Henzehogeschool, Groningen, 1997 (diploma behaald)

Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 1992

Atheneum, Maartenscollege, Haren (Gr.), 1991 (diploma behaald) 

HAVO, Maartenscollege, Haren (Gr.) 1989 (diploma behaald) 

MAVO, St. Willibrordusmavo, Groningen, 1987 (diploma behaald)

Management Development

Advanced Management Program, Centre for Strategy & Leadership

MD-1 (Persoonlijke effectiviteit), Advies en trainingscentrum Nagtzaam
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Werkervaring

3/2012 - heden		 Koch HR Strategy & Consulting, Eigenaar/Business Partner in 

	 	 	 Changemanagement

Koch HR Strategy & Consulting (www.koch-hr.nl) is opgericht om bedrijven te adviseren over het opstellen en de uitvoering 

van organisatiewijzigingen. Hierbij is de beïnvloeding van de menselijke factor naar mijn mening het belangrijkste. Deze 

bepaalt in belangrijke mate het succes van de voorgenomen verandering. Mijn ervaring heb ik vooral opgedaan bij technisch 

georiënteerde organisaties, zowel in de dienstverlening, als in productie.

4/2007 - 2/2012 	 Imtech Building Services, Amersfoort - HR Manager regio Oost

Imtech Building Services is een werkmaatschappij van Imtech NV (www.imtech.eu), een Nederlandse technische 
dienstverlener, gericht op het installeren, inbedrijfstellen en onderhouden van gebouwgebonden installaties. Binnen dit 
onderdeel zijn ± 2500 medewerkers werkzaam, waarvan 600 in de regio Oost.

Werkzaamheden

• Initiëren, begeleiden en uitvoeren van verandertrajecten

• Aansturing HR medewerkers in de regio

• Management Development binnen de regio

• Kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting

• HR Strategie en organisatieontwikkeling

• Coachen middenkader & management

• Arbeidsrechtelijke zaken

• Uitvoering HR projecten

• Contacten onderhouden met lokale OR vertegenwoordiging

• Lid Regio MT

Projecten
Opheffen afdeling Mobile Solutions (60 FTE)

Uitbouw en ontwikkeling afdeling Beheer & Onderhoud

Ontwikkeling Middenkader binnen de regio

Reductie regio organisatie in verband met teruggang economie (80 FTE)

Organisatieontwikkeling binnen de regio

Project ‘Lerende organisatie’

Verschillende landelijke werkgroepen ter professionalisering van de HR functie binnen 

Imtech (HR Academy, Leiderschapsontwikkeling)

4/2001 - 3/2007	 O-I Manufacturing Netherlands B.V., Leerdam (voorheen N.V. Vereenigde 
Glasfabrieken) - Sr. HR Officer

O-I Manufacturing Netherlands is een werkmaatschappij van de Amerikaanse producent van verpakkingsglas Owens Illinois 
(www.o-i.com). O-I is met 80 glasfabrieken in 21 landen, ± 24.000 medewerkers, wereldwijd marktleider in deze branche. De 
fabriek in Leerdam had in 2007 ongeveer 300 medewerkers.

Werkzaamheden

• Adviseren en coachen van het management, bij organisatieontwikkeling en -verandering

• Aansturing HR Assistent

• Regierol ziekteverzuim

• Werving & Selectie van technici op MBO+, HBO en WO niveau

• Informeren OR (commissies) over relevante beleidszaken

• In-, door- en uitstroom

• Opleidingen en trainingen
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Projecten
Organisatiewijziging twee lijnafdelingen

Implementatie systematiek functioneringsgesprekken. 

Project terugdringen ziekteverzuim

Onderzoek vernieuwing fuwa systeem

Outsourcing afdelingen logistiek, bewaking en kantine

11/1999 - 3/2001	 Carrier Bedrijfskoeling Nederland B.V., Culemborg - HR Adviseur

Carrier Bedrijfskoeling Nederland (www.carrierbedrijfskoeling.nl) produceert, levert, installeert en onderhoudt displays en 
koelmeubelen voor met name supermarkten en convenience stores. In de periode 1999-2001 waren er ± 500 medewerkers 
werkzaam. Carrier is onderdeel van UTC (www.utc.com) een van oorsprong Amerikaans conglomeraat van technologische 
bedrijven welke wereldwijd gevestigd zijn.

Werkzaamheden

• Hoofd P&O a.i. (vervanging wegens zwangerschapsverlof), dagelijkse leiding afdeling

    HR, huishoudelijke dienst, receptie en kantine (6,5 FTE)

• Intern adviseur bij organisatiewijziging divisie Productie

• Informeren OR

• Overige operationele P&O werkzaamheden, o.a.: ziekteverzuim, arbeidsrechtelijke 

   aangelegenheden, opleidingen en trainingen

Projecten

Tenders leasecontract en levering bedrijfswagens

Tender mobiele telefonie

PC-privé regeling

4/1998 - 10/1999 	 Sol de Wilt B.V., Amersfoort - Projectmedewerker P&O

Sol de Wilt was  leverancier van medische hulpmiddelen. Met name werden er rolstoelen en andere mobiliteitsmiddelen 
aangepast aan de persoonlijke wensen van de cliënten. Daarnaast werd er service en onderhoud aan deze producten 
uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraars en verschillende gemeenten. Het bedrijf was onderdeel van een grotere 
holding, met in totaal 125 medewerkers.

Werkzaamheden

• Harmonisatie arbeidsvoorwaarden en opzetten personeelsbeheer op holdingniveau

• Ontwikkeling middenkader

• Organisatieontwikkeling

• Diverse operationele P&O werkzaamheden

10/1997 - 3/1998 Verschillende korte (HR) opdrachten

Cursussen
Ontwikkelingen in het ontslagrecht

Invoering WIA

Invloed & Advies

ISO-9001-2000

Coachend leidinggeven

Ontslag- & afvloeiingsregelingen
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Nevenactiviteiten
2012 - heden	 Stichting RK Basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens, Lid Raad van Toezicht (portefeuille HRM)

2004 - 2007 Pensioenfonds N.V. Vereenigde Glasfabrieken, Bestuurslid (financiële commissie)

Referenties
Op aanvraag
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