
 
 
Curriculum Vitae: Joop De Graaff       
 
Mijn missie: 
 
Ik, Joop De Graaff initieer en stimuleer groei, ontwikkeling en positieve energie. 
Ik blijf me ontwikkelen en maak het mogelijk het beste uit zowel mezelf als anderen te 
halen. Een gezonde geest en vitaal lichaam zijn voor mij de basis. Ik geniet met passie  
van mijn gezin, familie en vrienden.   
 
Centrale waarden: 

- liefde 
- authenticiteit 
- vrijheid 
- vitaliteit 

                              
Gedrag en competenties: visie, resultaat en oplossingsgericht,verandermanager, 
ontwikkelaar, vakmanschap, sterke communicator, motivator, luisteren, vertrouwen, 
authentiek, hands on, mentor, toegankelijk en coachend en inspirerend leiderschap.  
 
 
 
MetJoop Interim Management en Advies 
 
Opdrachtgever Start People Nederland  
Periode april  2014 – maart 2015 
Rol-Algemeen Directeur a.i. Call-IT Nederland B.V. 
 
 
 
Opdrachtgever Annie2Connect. 
Periode augustus 2013 – december 2013 
Rol - Client Director a.i. 
Doel- Managen van de operationele doorstart van contactcenter Annie 2 Connect na 
faillissement Annie Connect op 21 augustus 2013.  
 
Actie- Hands-on leiderschap en resultaatgericht management i.c.m. doorvoeren 
verandering naar gewenst organisatiemodel m.b.t. taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 
 
Resultaat– Annie2Connect in 4 maanden ontwikkeld tot een professioneel en stabiel 
operationeel contactcenter. Daarbij is er een gezonde financiële basis gerealiseerd.        
 
 
 



 
 
 
 
Opdrachtgever SNT Belgie. 
 
Periode februari tot december 2013 
Rol - Client Director a.i. klantenteam EDF Luminus in Hasselt en Luik. 
Doel – Verbeteren en stabiliseren van de contactcenter operatie inclusief financiële 
resultaten binnen een complex operationeel in infrastructureel migratietraject. 
 
Actie-Intern: Coachend en faciliterend leiderschap waarin de reeds aanwezige kennis en 
kunde van MT, staf en operationele medewerkers integraal benut wordt. 
Actie-Extern: Inrichten van heldere communicatielijnen i.c.m. daadkrachtig management 
naar de opdrachtgever. Focus op een nieuwe resultaatgerichte structuur en cultuur t.a.v. 
doelstellingen en samenwerking. 
 
Resultaat-  Een gestructureerd en sterk communicatief klantenteam dat werkt met 
heldere doelstellingen. Integraal inzicht en kennis bij management – staf en operationele   
medewerkers over contactcentermanagement. Klantgericht werken is het DNA geworden 
in een constructieve relatie met EDF Luminus.       
 
 
Opdrachtgever SNT Tilburg. 
Periode januari 2012 tot juli 2013 
Rol - Client Director a.i. klantenteam  OTTO, Heine & Bon Prix. 
Doel - Herinrichting van het contactcenter en financieel gezond maken, inclusief  
verlenging van contracten van 2 opdrachtgevers (plus migratie naar Suriname). 
 
Actie- Intern: Leiden van een noodzakelijke reorganisatie en aanpassing naar gewenst 
resultaatgericht besturingsmodel.  
Actie- Extern: Managen van relatie en vertrouwen met opdrachtgevers o.b.v. positieve 
resultaten in Nederland. Bezoek aan de vestiging in Suriname met opdrachtgevers. 
    
Resultaat- Financieel “bruto marge” stijging met 15% naar gewenste 35%. 
Contractverlening van beide opdrachtgevers en offshore -migratie naar SNT/Kersten in 
Paramaribo Suriname.  
 
 
 
Opdrachtgever SNT Ede. 
Periode juli 2011 tot maart 2012 
Rol- Client Director a.i. klantenteam UPC 
Doel- Management van contactcenter Verkoop en Informatie  UPC in Ede.   
Verbeteren van de operationele en financiële performance en de relatie met account UPC. 
 
Actie- Intern: Resultaat en organisatiegericht verandertraject leiden en managen.  
Dit na analyse van huidige situatie en adviesrapport aan MT/Directie.  
Extern: Leiding en sturing geven aan verandering van operationeel  
relatiemanagement naar partnership op strategisch/tactisch niveau binnen UPC en SNT. 
 
Resultaat- Behoud account UPC inclusief uitbreiding dienstverlening in combinatie met  
uitstekende operationele en financiële resultaten. 
Basis voor: In 2015 Ziggo/UPC & Webhelp/SNT winnaar NCCA Partnership award.   
 
 
 



Opdrachtgever KPN Contact Eindhoven. 
Periode 2011: Q1 
Rol- Manager Diensten a.i. Verkoop en Informatie. 
 
Doel- Implementatie van het “ Nr One” veranderingsproces binnen KPN  
Manager Diensten a.i. Verkoop en Informatie. 
 
Actie- Resultaatgericht leiderschap en management met focus op de sales en service 
targets i.c.m. coachend leiderschap m.b.t  de implementatie van het “Nr One” 
veranderingsproces.  
 
Resultaat- Basis gelegd voor verdere uitrol van het ‘Nr One”veranderingstraject, sterk 
managementteam ingericht waarmee samen met contactcenter medewerkers een 
salesboost en dito resultaten is gerealiseerd. 
 
 
   
Opdrachtgever Rabobank Tilburg.  
Periode 2010  mei t/m september 
Rol- Projectmanager- adviseur Project Virtueel Dichtbij 
Doel- Inrichting zakelijk en particulier loket en  
uitbreiding van klantcontact kanalen binnen het contact center. 
 
Actie- Sturing en managen van betrokken stakeholders m.b.t. projectscope. 
Advies/coachrol voor programmamanager m.b.t. projectscope en realisatie.   
 
Resultaat - Conform de scope van de opdracht is de inrichting van een zakelijk en 
particulier loket gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever Gemeente Utrecht.  
Periode 2010-2011 
Rol – Projectmanager 
Doel - Inrichting en optimalisatie klantcontact center Gemeente Utrecht t.b.v. 
doelstellingen van de Gemeente Utrecht voor verbetering van bereikbaarheid voor 
burgers.  
 
Actie- Managen van het verandertraject m.b.t. inrichting en samenwerking van 
Gemeentelijke Diensten en de relatie met het KCC van de Gemeente Utrecht.  
 
Resultaat– Realisatie van de doelstellingen zowel voor de Gemeente Utrecht als het KCC. 
  
   
Opdrachtgever Gemeente Utrecht. 
Rol - Coach 
Doel- Vergroten van inzicht in competenties en gedrag en coachen van de leerdoelen. 
 
Actie- Coachtraject persoonlijk leiderschap voor KCC manager. 
Coachtraject verandermanagement voor middenkader van KCC en dienstenmanagers 
Gemeente Utrecht.  

 
Resultaat- Gewenst niveau van kennis en gedrag zichtbaar bij zowel de KCC manager als 
het middenkader.      
 



  
Opdrachtgever Zorgverzekeraar UVIT Zorgverzekeraar. 
Periode 2010:  Q1 en Q2 
Rol – Consultant / adviseur 
Doel – Inzicht in niveau van ontwikkeling in vergelijk met criteria COPC besturingsmodel.  
 
Actie- Analyse van het ontwikkelingsniveau binnen Zorgverzekeraar UVIT ten aanzien 
van organisatie besturingsmodel COPC. 
 
Resultaat- Opleveren rapport COPC GAP analyse. 
Adviseur voor het verdere  ontwikkelingsniveau Zorgverzekeraar UVIT. 
Trainer workshop organisatie besturingsmodel COPC in vogelvlucht. 
  
 
 
 
 
Opdrachtgever: Spring Instituut. 
Periode: 2010  
Rol-Trainer:  
MBO 3 traject praktijkbegeleiders voor organisatie Deli XL. 
 
Opdrachtgever: Zorgverzekeraar UVIT. 
Periode: 2009 – 2010 
Rol -Trainer:    
Workshops Contact Center Management in de praktijk.   
 
 
 
Oktober 2009-heden : ZZP - MetJoop Interim Management & Advies 
 
 
 
BRW groep 2008 - 2009  
Senior Consultant 
  
Vereniging Eigen Huis: Adviesopdracht voor inrichten klantcontact center.  
RABO Nederland GICT: COPC Gap Analyse en adviesrapport voor GICT contactcenter. 
Gemeente Utrecht: COPC Gap Analyse en adviesrapport voor klantcontact center. 
Gemeente Utrecht: Trainer- implementatie Quality Monitoring.   
Trainer Workshop - Organisatie besturingsmodel COPC in vogelvlucht.   
Trainer Workshop - Contact center management in de praktijk.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 



MANAGEMENT – VESTIGING /BUSINESS UNIT  
 
Bell Sell Groep 2008  
Directielid / Manager Operations   

      
Bell Sell Arnhem BV. 2007-2008  
Interim manager  
Eindverantwoordelijk voor implementatie en ontwikkeling van nieuw contactcenter, 
management, ict, projectmanagement ,planning en operationele processen ten behoeve 
van diverse outbound en inbound projecten. 
 
HCN Tilburg  2005-2007 
Vestigings manager – contact center director 
Eindverantwoordelijk voor de operationele afdelingen en de lokale stafafdelingen “ hrm - 
ict - projectmanagement - planning, incl. secretariaat en facilitaire dienst” t.b.v. het 
operationeel en financieel resultaat. 
 
HCN BV 2003-2005 
Project director Nederland 
Projectverantwoordelijk voor strategische relevante projecten. 
Functionele aansturing van de projectmanagers welke gehuisvest zijn op de diverse 
vestigingen.  
Zorg dragen voor het opstellen en na goedkeuring realiseren van projectplannen op 
sector/ branche/ bedrijfsniveau.  
 
Libertel / Vodafone NV. 1999-2001  
Manager Retention 
Eindverantwoordelijk voor de operationele resultaten van het retention inbound en customer 
loyalty outbound contact center. 
 
Hiemstra Marketing B.V. Telemarketing. 1997-1999 
Manager Operations 
Eindverantwoordelijk voor de operationele afdelingen en de lokale stafafdelingen “ hrm - 
ict - projectmanagement - planning  t.b.v. het operationeel en financieel resultaat. 
 
 
 
 
MANAGEMENT - ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN 
 
Call-IT International NV. 2001-2003      
Manager business intelligence en commerciële binnendienst. 
 
 
Facilitaire Dienst Belastingdienst Eindhoven 1992-1997   
Verander en implementatie manager landelijke facilitaire dienst. 
Manager logistiek post / middelenbeheer voor Pilot centralisatie facilitaire diensten 
Belastingdienst Eindhoven.ls 
 
Mytylschool Eindhoven 1985-1991 
Didactisch en mental coach.    
 
 
Interne opleidingen bij werkgevers: 
 
HCN:  Management development  
Libertel Vodafone: High Potential leergang people management. 



 
 
Opleidingen:               Diploma 
 
Masterclasses Veranderkunde – Faciliterend Organiseren certificaat 
Masterclasses / collegereeks Veranderkunde   certificaat 
HBO Organisatie psychologie & verandering   ja    
Organisatiekunde, HRM en verandering,  
psychologie van arbeid & gezondheid, psychodiagnostiek   
 
MBA Masterclass management & sociale psychologie  ja 
 
COPC 2000 customer organisation performance center  ja 
Registered COPC 2000 coordinator / trainer 
 
Post- HBO  praktische bedrijfskunde    ja 
Marketing calculaties       ja 
HBO NIMA – A       ja 
Middle management       ja 
Basis management       ja 
HBO bedrijfscommunicatie      ja 
 
  
 
 
 
Talenkennis: 
 
Een goede beheersing van Engelse en Duitse taal. 
 
 
Personalia  
Naam    Joop De Graaff 
Adres    Amerlaan 43  
Woonplaats   5626 BR Eindhoven 
Geboortedatum  16 oktober 1959 
Burgerlijke staat  Gehuwd,1 zoon,1 dochter 
Nationaliteit   Nederlandse 
Rijbewijs   BE 
Telefoon    040-2413399 
Mobiel nr.   06.546.546.16 
E-mail    info@metjoop.nl 
Website   www.metjoop.nl     
    http://nl.linkedin.com/in/MetJoop 
 
 
Bestuurlijke functie Vice voorzitter Dorpsraad Acht 

periode 2014-2018  
 
 
 
Overig / vrije tijd besteding; 
Gezin 
Muziek 
Lezen 
Duurlopen 
PSV voetbal jeugdopleiding & scouting  



 


