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Ronald J. de Weerd (1957)

KwalificatiesDoctoraal Bedrijfseconomie VU Amsterdam
Executive Development Program Cornell University
Profiel Na 20 jaar carrière bij organisatieadvies en IT bedrijven behoort Ronald de Weerd tot de initiatiefnemers van
VentureNed. Belangrijkste drijfveer voor de overstap is de ambitie om als eigen ondernemer andere ondernemers te
ondersteunen in het verder uitbouwen van hun bedrijf. In de organisatieadvies praktijk was hij meer dan 10 jaar senior
partner en lid van het management team bij PriceWaterhouseCoopers en Executive bij IBM Nederland. In loop der jaren
veel (inter)nationale ervaring opgedaan zowel binnen het management van PWC als adviseur van internationale
bedrijven. Karakteristiek voor zijn aanpak is de strategische visie gevolgd door pragmatische oplossingen. Zijn klanten
appreciëren de recht door zee aanpak en heldere analyses.
Kerncompetenties - Strategie en reorganisatie
- Bedrijfsdoorlichting en procesanalyse
- Projectmanagement en implementatie trajecten
- Interim management
- Mentoring en teambuilding
WerkervaringGestart als organisatieadviseur met als aandachtsgebied het maken van haalbaarheidsstudies en business
plannen voor nieuwe vestigingen en strategieën. Begin negentiger jaren verschoof de aandacht naar
winstverbeteringprojecten op basis van BPR en ABC en daarna is de focus komen te liggen op specifieke sectorkennis.
In 1996 en 1997 verantwoordelijk voor de management accounting module voor de post doctorale controllers opleiding
aan de EUR. Vanaf 1999 is de IT component bijna in alle projecten aanwezig. Dit varieert van E-business toepassingen
tot het implementeren van ERP pakketten en het opzetten van Shared Service Centers. De advies werkzaamheden zijn
ingevuld door relatiebeheer op RvB/divisie niveau en in de uitvoeringsfase via deelname in stuurgroepen. Directe
account verantwoordelijkheid voor KPN, PCM en Reed Elsevier en actief geweest bij vele industriële en dienstverlenende
bedrijven . In het verleden heb ik ondermeer opdrachten gedaan voor Fortis, Efteling, Avery Denison, Centocor,
Theodoor Gilissen, Stork, Philips, Shell, Nedlloyd, Daf Trucks, Rockwool, TNT Post, Van Gend&Loos, Farm Frites,
Wolters Kluwer, Campina, Unilver, PCM, McCain, Bezeq, Omnitel, KvK, EU, Wereldbank, EBRD.
Gedurende 2006 -2007 werkzaam als interim manager bij KPN.
Overige activiteiten Commissaris bij start up
Participatie via eigen BV in start up
Contactgegevensr.deweerd @venturened.nl
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