
 

 

 

  

  

 

Profiel 
Het organiseren en continu verbeteren van het werk en mezelf geeft me veel energie. (Pro)actief pak ik 
vraagstukken op, zelfstandig of samen met een team. Ik vind het leuk om alle mogelijkheden te verkennen, met 
mijn analytische vermogen en mijn technische affiniteit kom ik regelmatig tot creatieve oplossingen. Door mensen 
te betrekken en goed te communiceren creëer ik een open werksfeer waar feedback makkelijk gegeven kan 
worden met als doel de beste resultaten te behalen. Graag coach ik anderen in het gebruik van applicaties en laat 
ik graag zien hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen helpen. Ik voel me prettig in een organisatie waar veel verandert, 
waar regelmatig projecten zijn of waar men veel waarde hecht aan het continu verbeteren van processen en 
diensten.  

 

Werkervaring  

2019 – heden  Oog voor de Zaak 

Virtual assistant /Eigenaar 
Het leveren van ondersteuning aan ondernemers door werkzaamheden over te nemen, te 
organiseren en eenvoudiger te maken. Dit doe ik door werkzaamheden slim in te richten met 
behulp van digitalisatie, standaardisatie, automatisering en handige tools.  

2019 – 2019  De Lage Landen 

Interim Senior Project Management Officer 
• Rapporteren aan stakeholders en stuurgroepen 
• Kwaliteitsbewakingsprojecten om te voldoen aan de SOX-controles 
• Ondersteuning van projectmanagers in Project Online (plannings- en resourcingsysteem) 
• Structureren van projectdocumentatie 
• Najagen van collega’s 
• Onderhouden van SharePoint en mailboxen 
• Organiseren van teambuilding activiteiten 
• Organiseren, notuleren en bijhouden van actielijsten voor diverse stuurgroepen en werkgroepen 

2015 – 2019  ABN AMRO Bank N.V. 

Projectcoördinator implementatie bankapplicatie 
• Onderhouden van de planning en najagen van collega’s 
• Diverse hulpmiddelen ontwikkeld (o.a. met Excel) ter ondersteuning van collega's 
• Coachen & trainen van collega’s in het gebruik van applicaties 

• Structureren van documentatie binnen de afdeling  

• Ontwikkelen van een Excel rapportagetool 

• Intranetpagina ontworpen, gemaakt en beheerd om kennis te delen op een centrale plaats 

• Intranetpagina ontworpen, gemaakt en beheerd om interne adviseurs te informeren 

• Processen verbeterd door gebruikmaking van Lean methodiek 

• Analyseren van testresultaten en acties opzetten ter verbetering van de applicatie 

• Voorzitter van de Engelstalige dagstarts 

• Beheer en onderhoud van Word briefsjablonen 

• Ontwerpen en vastleggen van processchema’s  
• Succesvolle implementatie van de bankapplicatie Bancs waarmee het werk is geautomatiseerd 

• Lean Six Sigma project uitgevoerd voor de afdeling Settlements met het doel de efficiency te 
verhogen, besparing gerealiseerd van EUR 240.000 

• Lean Six Sigma project uitgevoerd om het aantal work items binnen de bankapplicatie terug te 
dringen, besparing gerealiseerd van EUR 65.000 
 

2005 – 2015  ABN AMRO Bank N.V. 

Coördinator Agency Services 
• Prioriteren en plannen van het werk en het werk verdelen over het team 

• Troubleshooter voor de lastige dossiers 

• Omgaan met hectiek door diverse deadlines 

• Contact onderhouden met groot zakelijke klanten met beursgenoteerde leningen 

• Monitoren van de werkdruk met behulp van een dashboard  

• Optimaliseren van processen door toepassing van LEAN methodes  

• Digitaliseren van fysieke dossiers 

• Berekenen van rentes en uitstaande leningsbedragen 

• Contacten onderhouden met groot zakelijke klanten en banken 

• Samenstellen van managementrapportages 

• Plaatsing van advertenties in grote dagbladen 

• Ontwikkeling van een capaciteitsplanning in Excel met gebruikmaking van macro's om werkdruk 
inzichtelijk te maken 
 

 

 

 

Waar een wil is, is een weg! 

 
Personalia ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

 
Wendy Risseeuw-Sibtsen 
 

 

 
Grote Huiswei 5 
4847 GA Teteringen 

 

 
06-40265264 
 

 

 
Wendy@oogvoordezaak.nl 

 

 
4 mei 1975 

 

 

 
www.linkedin.com/in/wendy-
risseeuw-sibtsen 

 

 
www.oogvoordezaak.nl 

 

 

Vaardigheden ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

Organiseren ●  ●  ●  ●  ●  

Coachen ●  ●  ●  ●  ● 

Samenwerken ●  ●  ●  ●  ● 

Analytisch ●  ●  ●  ●  ● 
 

 

 

Talen ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

Mondeling & Schriftelijk 

Nederlands ●  ●  ●  ●  ●  
Engels ●  ●  ●  ●  ●  

 

 

Typisch Wendy ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

Gestructureerd 
 
Positief ingesteld 
 
Creatief 
 
Behulpzaam 
 
Toegankelijk 
 
Kwaliteitsgericht 
 
Proactief 

 

 



 

 
 

2002 – 2003  ABN AMRO Bank N.V.  

Managementtrainee  

Gedurende een jaar naast het werk intensieve trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling en met collega’s een open dag georganiseerd voor 400 werknemers en hun familie. 
 

2003 – 2005   ABN AMRO Bank N.V. 

Medewerker Financial administration 

• Verantwoordelijk voor de administratie van de uitlevering van fysieke effecten aan bankkantoren 

• Oplossen van verschillen op interne rekeningen 

• Rentes berekenen voor leningen  

• Plaatsing van advertenties in grote dagbladen 

• Contact onderhouden met andere banken  

2001 – 2002 Soda Club International B.V.  

Demonstratie coördinator  
• Verantwoordelijk voor de planning van productdemonstraties in Nederland 
• Contactpersoon voor het team van 25 demonstrateurs en 4 rayonmanagers 
• Rapporteren aan de afdeling marketing over o.a. verkopen 
• Medeopzetter van de website 
 

2001 – 2001  Ericsson   

Training coördinator 

• Regelen van locatie en materialen voor diverse trainingen voor (inter)nationale collega´s  

• Informeren van (potentiele) deelnemers over trainingen  

• Doorbelasten kosten in SAP aan verantwoordelijke afdeling  

• Boeken van vluchten, hotels en vervoer in geval van buitenlandse deelnemers 
 

Opleidingen    

1995 – 2000 HBO, Interactieve Marketing, diploma behaald 
Breda University of Applied Sciences, Breda 

1990 – 1994 MBO, MEAO Commerciële economie, diploma behaald 
Albeda College, Rotterdam 

 Cursussen      

2019 – 2020 Start succesvol als high level VA  
VA Business Academy 

2017 – 2018 Certified Lean Six Sigma Green Belt 
Universiteit van Amsterdam 

2016 – 2016 Professional Scrum Master I (PSM) 
Scrum.org 

2013 – 2013 Business Process Modeling with ARIS 
Software AG 

Vrijwilligerswerk  

2019 – heden Basisschool de Wegwijzer 
Penningmeester 

2018 – heden Activiteitencommissie Volleybalvereniging de Burgst 
Penningmeester, organiseren van activiteiten voor leden en communicatie van activiteitenuni 

2017 – heden Coördinator collecte Teteringen en collectant voor de Hersenstichting 

Referenties      

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar  
 
 

 

 

Collega’s over Wendy ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

 
“Altijd betrokken en gemotiveerd om zoveel 
mogelijk werk te verrichten en niet te 
vergeten het lef zaken op te pakken ook 
buiten haar comfortzone”  

“Wendy is a real teamplayer who is always 
looking for ways to improve: improve the 
deliverables of the project, improve the 
process and communication and improve 
herself.” 
 
“Wendy heeft mij als PA ondersteund ten 
tijden van een zeer uitdagende opdracht. 
Mijn wens was om op administratief gebied 
zo veel mogelijk ontzorgt te worden. Met 
Wendy kreeg ik veel meer dan dat! Zij 
bracht orde op zaken, zag pro-actief kansen 
waar zij mij en het team kon "ontzorgen" en 
legde haar werkwijze ook nog dusdanig vast 
dat haar opvolger(s) vandaag de dag nog 
steeds "Het Wendy document" gebruiken 
met processen en instructies.” 

 
 

 

Hobby’s en interesses ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪     

Volleybal 

Bordspellen  

Koken         

Film kijken 

 


