
 
 

Karin Verbruggen 

 
 
Personalia 

  Karin Verbruggen 
       Sloothaak 53 
       3763 ZB Soest 

  06-20967901 
  karin@evanem.nl 

 21-06-1971 
  Getrouwd met Edgar 

 2 kinderen: Brian en Jilly 
 
Vaardigheden 
 

 
Rollen 
 

 
Hobby’s 
Hardlopen, Wandelen, Lezen,  
Mountainbiken en Skiën.  
 

Adviseren      
Structureren      
Communiceren      
Verbinden      

Lean consultant      
Coach      
Verandermanager      
Business Analyst      
Projectleider      
Informatie analist      

Werkervaring 
2018-2019             Consultant bij gemeente Amstelveen 

 Inventarisatie, scoring en selectie van geschikte projecten die bijdragen aan de 
klimaatdoelstelllingen. 

 KPI’s per project opgesteld zodat resultaten zichtbaar en bijsturing mogelijk wordt. 
 De samenwerking tussen de pijlertrekkers onderling en het programmamanagement 

in het team verhoogd en de programmastructuur verbeterd. 
 
2017-2018             Projectleider / Verandermanager bij ProRail 

 Aansturing van 4 Ingenieursbureaus (IB’s) tijdens het project. 
 Nieuw proces opgesteld, leerervaringen opgehaald en verwoord naar user-stories voor 

SCRUM teams. 
 Door goed conceptueel te denken fouten in software ontdekt en deze samen met 

software architect opgelost. 
 Verantwoordelijk voor de afstemming tussen het software ontwikkelproject Naiade en  

project Geïntegreerd Inwinnen. 
 
2015-2018  Informatie Analist / Senior Lean Consultant bij ProRail 

 Verantwoordelijk voor afstemming tussen de business en het scrum-team. Coaching 
en training van management en medewerkers tijdens de verandering. 

 Brown-paper sessies met management en techneuten. Opstellen user-stories en 
organiseren software test sessies. 

 Efficiency verhoging binnen projectteam door knelpunten bespreekbaar te maken en 
gezamenlijk te verbeteren. Verbetering in toepassing van Scrum en Agile. 

 Doorvoering procesverbetering waarbij de doorlooptijd van het proces van 1 jaar naar 
2 maanden werd teruggebracht. 

 
2015-2017 Senior Lean Consultant bij RIGD-LOXIA 

 Middels Kaizen (o.a. brown-paper sessies) de waardestroom en verwonderpunten in 
kaart gebracht. 

 A3 plan opgesteld en goedkeuring voor uitvoering van verbeterplan gekregen. 
 5 Verbeterteams begeleid naar resultaten. 
 Procesefficiency verhoogd, verspilling geëlimineerd en beheerteam (Lean) getraind en 

verder geïntegreerd binnen afdeling van RIGD-Loxia.   

Extra opdracht: uitvoering van Kaizens voor de keten NS, RIGD-Loxia en ProRail met betrekking 
tot de planning van de routes en rijwegen van de treinen.  

 Hierdoor zijn de knelpunten uit dit ketenproces verwijderd. 
 De kwaliteit van de producten is voorspelbaar geworden. Aantal afwijkingen 

teruggebracht van 20% naar 10% waardoor 50% minder herstelwerk nodig was. 
 De planning van de treinen kan hierdoor nauwkeurig worden uitgevoerd.    

 
2013-2015 Business Analyst / Lean Consultant bij Movares 
2010-2015 Secretaris Ondernemingsraad bij Movares 
2011-2013 Business Analyst / Functioneel Applicatie Beheerder Assyst bij Movares 
 
Cursussen 
• BPMN (OMG/Cap Gemini) 
• Prince2® Foundation (Axelos Limited/ICM) 
• Lean Black Belt (Cardiff University / LCG) 
• ITIL, BiSL, ASL (IIR), ISM Masterclass 
• Lead Auditor (Lloyd’s) 
• Adviesvaardigheden (Managementconsult)  
• Tool kennis: ServiceNow, TopDesk, Assyst, BaanERP, Confluence, Jira 
 
Nevenactiviteiten 
2017- Heden            Bestuurslid bewonersvereniging Sloothaak. 
2008-2014                Coördinator Collecte Hartstichting 
 
Referenties 
Deze worden op verzoek doorgegeven.  

 


