
CURRICULUM VITAE 
 

Personalia 
Achternaam:  Van Bokhoven  
Voorletters:  M. (Maurice) 
Geboortedatum: 21 maart 1970 
Nationaliteit:  Nederlands 
Burgerlijke staat: Getrouwd 
Kinderen:  3 kinderen 
Straat:   Topaas 38 
Postcode/woonplaats: 1625 RN Hoorn 
Mobiel tel:  06-46830633 
Emailadres:  m.vanbokhoven@ambassadorhouse.nl  
Overzicht werkervaring 

Functies Business unit manager / Business development manager 
Manager W&S, detaching (ICT & management) 
Sales manager / Marketing manager (online & offline en design) 
Trainer / (gast)docent / personal & business coach 

Werkgevers & 
opdrachtgevers 

Kronenbrugh college, BNS Data Logistics, QUBE, SME360, Nijssen 
SAI, H&P Management, Montani, Pruski, Montani, DPA, Ormer 
Solutions, Yoep BV, Content Executive, It’s Us Group, CSS Solutions 

Samenvatting 
Men omschrijft mij als een operationele en innovatieve business manager die op een natuurlijke en 
empathische wijze leiding geeft en zorgt voor resultaat. Ik heb ruim 18 jaar ervaring met innovatieve 
trajecten, marketing- en commerciële dienstverlening. De laatste jaren heb ik me beziggehouden 
met het operationeel begeleiden en het managen van klanten en teams, gericht op het verbeteren 
van de kwaliteit en resultaat zowel online als offline. Inzicht verkrijgen door “out of the box” denken 
en verbinden, is mijn tweede natuur. Door mijn resultaatgerichte instelling te combineren met 
enthousiasme motiveer ik het team en de klanten om gezamenlijke doelen te stellen en deze te 
bereiken.  
 
Door mijn autodidactisch en mijn verbindende vermogen maak ik me de organisatie snel eigen. Met 
de keuze voor de juiste strategie en een procesmatige inzet, is het relatief eenvoudig medewerkers, 
relaties en potentiële klanten te binden. Deze binding zorgt ervoor dat uw merknaam, omzet en 
rendement zullen worden vergroot. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van onder andere social 
media. Ik bied ondersteuning bij vraagstukken op gebied van commercie, communicatie en 
marketing. Hierbij kan de inzet van Social Media zeker een effectief middel zijn, mits goed en 
strategisch toegepast. 
 
Succes verkrijg je niet alleen door te focussen op resultaat. Succes verkrijg je juist door de focus te 
leggen op aanwezige expertise, talent en de cultuur van de organisatie. Deze wijze van werken 
zorgt ervoor dat men met plezier zich kan ontwikkelen en zal zich optimaal kunnen inzetten voor de 
klant en het team. De verbindende factor is de sleutel voor blijvend succes. Succes haalt u nooit 
alleen, blijvend succes haalt u samen, samen met uw ambassadeurs. 
 
Expertisegebieden 

- Sales, marketing, account- & relatiemanagement (operationeel) 
- Campaign management (begeleiden en uitvoeren van strategische projecten) 
- Acquisitie new business: Het ‘nieuwe acquireren’; zorg dat de klant naar jou toe komt 
- Team, relatie en persoonlijke motivatie  
- Ontwikkelen/uitvoeren van strategisch management 
- Business Development & innovatie  

Operationele activiteiten  
- Resultaatbegeleiding organisatie, MT en directie   
- Marketing, commerciële & social media trainingen/ lezingen  
- Docent & gastspreker: MARCOM, communicatie, commercie, social media 
- Auteur bij diverse marketingplatformen 



Werkervaring Ad. Interim: 

Bedrijf 
Periode  
Functie 
 
Aanbod diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever 
Periode 
Functie 

The Ambassador House 
2007 tot heden 
Interim management gebieden marketing, commercie, communicatie  
  

• Interim management, workshops/ trainingen/ lezingen  
- marketing, communicatie, commercie, social media 

• Adviseren & ontwikkelen product & dienstverlening 
• Implementeren en structureren HR & Financiële processen 
• Visie & Missie structureren, ontwikkelen en borgen 
• Opzet en begeleiden social media sites 
• “Tone of voice” doelgroepbepaling 
• E-mail marketing en positionering m.b.v. diverse marketingtools 

-Structureren CMS systemen  
• Adviseren & opzet intranet/internet systemen 
• ROAD-Map organisatie ontwikkeling 
• Organisatieadvies en uitrollen ‘nieuwe’ processen 
• Business Development & Strategieontwikkeling 
• Resultaat begeleiding: operationeel & strategisch  
• Training on the job 
• Teammanagement 
• Intervisie  
• Visionair  
• Recruitment  

 
Kronenburgh Beroepsopleidingen 
Augustus 2015 tot heden 
Docent Nima A/B & Sales 
 
Regelmatig gastdocent op diverse universiteiten, trainer & gastpreker 
marketing 3.0 

 
Branches: Bancair, (semi)overheid, MKB & Top MKB 

Opdrachtgever 
Periode 
Functie 
 
Resultaatgebieden 

BNS Data Logistics 
Maart 2013 tot april 2014  
Ad interim Business development & marketing manager 
 

Sales & MT:  
• Ontwikkelplan personeel 
• Begeleiden verkoop/ onderhandel trajecten (Sevice desk) 
• Development portofolio 

Inkoopafdeling:  
• Ontwikkelplan personeel  
• Risicospreiden bestelprocedures en distributie 
• Inkoopprocedures beschrijven ISO 
• Selectie toeleveranciers 
• Herziening contracten toeleveranciers 

Marketing:  
• Strategisch marketingplan & website (250K) 
• Sponsorcontracten afsluiten 
• Roadmap ontwikkelen ism toeleveranciers 
• Sales, marketing & social mediatrainingen 

 
 
 



Opdrachtgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 
 

QUBE Slimmer Werken 
Juni 2012 tot februari 2013  
Ad Interim Marketing & manager / project manager  
 

• Acquireren partners en relaties 
• Project / traject bewaking relaties 
• Relaties en partners onderhouden 
• Marketingplan, roadmap content strategie & design 
• Opzet en uitrol nieuwsbrievensysteem  
• Organiseren van social media-evenementen en kennisworkshops 
• Recruitment professionals & personal brandingstrainingen 

Opdrachtgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 
 

H&P Management (Faillissement)  
Augustus 2011 tot mei 2012 
Ad Interim Marketing & commercieel manager  
 

• Verantwoordelijk voor consultants en sales (9 FTE) 
• Acquireren partners en relaties 
• Bemiddelen en plaatsen kandidaten 
• Project / traject bewaking relaties 
• Structuur organisatie hervormen 

Opdrachtgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 
 

Montani 
Juli 2010 tot maart 2011 
Ad Interim Sales & marketing manager 
 

• Recruitment sales & opzet sales / marketingafdeling 
• Offerte- en projectstandarisatie 
• Opstellen/uitvoeren sales en marketingplan korte termijn 
• Herstructureren servicedesk 
• Werkprocessen, projecten en salestrajecten herorganiseren 

 
Opdrachtgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 
 

Pruski BV 
Maart 2009 tot maart 2010  
Ad Interim Sales Director tijdelijke vervanging directeur vanwege een 
burn-out 
 

• Acquireren partners en relaties 
• Project/traject bewaking relaties 
• Relaties en partners onderhouden 
• Detachering 15 professionals 
• Aansturen 4 accountmanagers + service desk 
• Werving & selectie personeel 

Opdrachtgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 
 
 

DPA IT 
Oktober 2008 tot mei 2009 
Ad Interim Corporate sales & marketing manager  
 

• Tijdelijke bewaking IT-afdeling tot aanname IT-directeur 
• Begeleiden internpersoneel en inhuurkrachten (30 FTE) 
• Opleidingstraject en beleid professionals  
• Inrichten functiehuis 
• Ontwikkeling sales- en marketingbeleid 
• Werving & selectie personeel 
• Ontwikkeling website en CMS-systeem 

 



Opdrachtgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 

Ormer Solutions 
Mei 2008 tot oktober 2008  
Ad Interim Commercieel manager  
 
 

• Acquireren partners en relaties 
• Project / traject bewaking relaties 
• Relaties en partners onderhouden 
• Uitwerken poptrajecten professionals 
• Begeleiden van detacheringskandidaten 
• Het geven van sollicitatie- / gesprekstrainingen 

 
Opdrachtgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 

Ormer Solutions 
November 2007 tot mei 2008 
Ad Interim Corporate Recruitment 
 

• Het bemiddelen/plaatsen en adviseren van kandidaten 
• Opzet flexpool ±100 kandidaten 
• Professionals in kaart brengen op expertiseniveau; 

MS system, SAP, Prince en ITL, Cisco, IBM, T-map 
Scrum/Agile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkervaring loondienst 

Werkgever 
Periode 
Functie 
 
Resultaatgebieden 

Yoep BV 
Juni 2009 tot juli 2010 
Commercieel manager 
 

• Acquireren partners en relaties 
• Project / traject bewaking relaties 
• Relaties en partners onderhouden 
• Werving en plaatsen van kandidaten 
• Afsluiten van partnerovereenkomsten 

 
Werkgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 
 

Content Executive 
Mei 2006 tot nov 2007 
Business unit manager 
 

• Opzet en uitbouwen business unit IT binnen Content  
• Acquireren partners en relaties 
• Project/traject bewaking relaties 
• Relaties en partners onderhouden 
• Verantwoording 4 sales professionals 
• Werving & selectie unit IT-professionals 
• Opleidingstraject bancaire instanties (22 kandidaten) 
• Ontwikkeling IT-detacheringscontracten 
• Managementrapportage samenstellen 
• Samenwerken met bestaande vestigingen 
• Verdienmodellen opstellen vestigingen 

 
Werkgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 
 

It’s Us Group 
Mei 2005 tot mei 2006 
Sales/ account manager  
 

• Acquireren partners en relaties 
• Project/traject bewaking relaties 
• Relaties en partners onderhouden 
• Presentatie en demonstraties hardware- en softwaresystemen 

 
Werkgever 
Periode  
Functie 
 
Resultaatgebieden 
 

CSS Solutions Zaandam 
1996 tot mei 2005  
Junior account manager / senior account manager / BU manager 
 

• Acquireren partners en relaties 
• Project / traject bewaking relaties 
• Relaties en partners onderhouden 
• Van 1996 tot 2000 accountmanager hardware en software  
• 2000 tot 2005 verantwoordelijk voor 25 FTE 
• Verantwoordelijk vestiging omzet/marge en budget 

 
 
 
 
 
 



Kennisgebieden ICT-omgevingen 
 
Cloud, Microsoft softwarespecialist, Microsoft CRM/Navision, T-map, Agile/Scrum, Sap Business, 
Oracle Suite, SAAS/ASP, SOA, ITIL, Symantec total suite, Novell besturingssystemen, Exact 
Software/Synergy, QicsTime, Orbis, ScanSoft, Arbo-Synergy, Sumatra Software, Chrystal Reports, 
Project software, XML applicaties, SEO, ASP/MPLS/(S/A)DSL/VPN/ Internetoplossingen, CMS 
systemen; Tridion - Yoomla – Wordpress – Drupal – SilverStripe – ExpressionEngine, Cisco Systems 
en Security, Citrix oplossingen, HP productkennis , infrastructuur, Network Associates, BrightStor 
ARCserve/ Veritas, Storage producten, SAN-/NAS-oplossingen, Complexe consultancy, -
projectmanagement en migratietrajecten 
Computer- & online vaardigheden  

 
- Operating System:              MS Windows, Apple OS X, Unix/Linux 
- Applicaties:               MS Office, IWorks, Adobe, Prezi, diverse social media tools 
- Financiele apllicaties:              Evolution, Navision, Exact/Synergy/SAP/Oracle 
- Internet:                                     Social media expert, seo, sea, Google Analystics,  

                                                  CMS Systemen, diverse campagnes tools 
Opleidingen 

2000  Nima A + B   

1990  HBO Management  

1987 MAVO 

Cursussen/ deel opleidingen 

 
2011 
2012 
2011 
2010 
2009 
2009 
2008 
2007 
2006 
2002 - 2006 
2002 - 2006 
1999 - 2006 
2000 - 2002 
1996 - heden 

 
Scrum/Agile Master 
Management & Economie Erasmus Universiteit 
Psychologie en economie (ISWB) 
Social Media marketing en strategie 
Coaching vaardigheden 
Bedrijfseconomie & Financieel management (ISBW) 
ITL & Prince2 (Computrain) 
Personeel en beleid (ISBW) 
Reporting management informatie (ISBW) 
Exact software ERP consultancy training (Exact masterclass) 
Microsoft software specialist 
Cisco sales specialist (doorlopend) 
MCSA / MCSE 
Diverse producttrainingen hardware, software & social media tools 
 

Gewerkte Branches 
 

• Verzekerings- en bancair wezen 
• MKB / top MKB 
• Zorginstellingen 
• (Semi)overheid  
• Logistieke sector 

 
 
 
 



Vaardigheden en interesses 

Kantoorautomatisering MS Office, Windows, iWorks, Adobe, Prezi, CRM, SME 

Interesses Antiek en kunst verzamelen, geschiedenisboeken, filosofie, 
psychologie, personal coaching en motivatie, film 

 
 
Nevenwerkzaamheden 

Trainingen/ workshops Social Media, personal branding, netwerk-flirten, coaching, 
business strategy, marketing – communicatie & commercie  

Lezingen Gastdocent, diverse scholen & organisaties, diverse businessclubs 

 
Talen – spreek & schrijfvaardigheid  
 
Taal           Spreekvaardigheid         Schrijfvaardigheid 
Nederlands - vloeiend -  vloeiend 
Engels  - vloeiend -  vloeiend 
 

 
Social mediaplatformen 
 
 
Twitter:  https://twitter.com/mvbokhoven  
Linkedin:  http://www.linkedin.com/in/mauricevanbokhoven 
Facebook:  http://www.facebook.com/mvbokhoven 
Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=867bz5IjUoo 
 

 


