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Eric
de Vries
+31 (0) 6 55466633 
eric.de.vries@charcoendique.nl

Profiel

Mijn expertise ligt op het snijvlak van bedrijfsprocessen en mensen binnen financiële instellingen. Ik houd van complexe 
uitdagingen, tijdsdruk en omvangrijke projecten. Als ervaren professional kan ik snel vraagstukken en situaties inschat-
ten met name daar waar IT, Operations en Compliance bij elkaar komen. Ik zie wie er nodig is om binnen de gestelde 
termijn tot het gewenste resultaat te komen en ben een creatief denker in de route naar dit resultaat toe. Ik zoek de 
afstemming met de stakeholders en toezichthouder. Ik geef mensen verantwoordelijkheid, begeleid ze en werk geza-
menlijk naar de gestelde doelen toe binnen de kaders van de wet en regelgeving. 

Werkervaring

2016-heden Senior Manager, Charco & Dique 
  Consultant en projectmanager

• Leiden Customer Due Diligence herstelprogramma vastgoed bank.
• Leiden Herstelproject voor een kredietverstrekker: tekortschietende zorgplicht.
• Implementeren nieuwe privacywetgeving (AVG) voor meerdere bedrijven.
• Implementeren van strategische compliance roadmaps.

2015-2016 Docent Informatie Technology, International Business School. 

• Lesgeven aan eerstejaars studenten. Scriptiebegeleiding.

Bekijk op LinkedIn

Curriculum Vitae

mailto:eric.de.vries@charcoendique.nl
https://www.linkedin.com/in/ericdevriesnl/
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2011- 2015 Directeur Productmanagement & Marketing, Nationale Nederlanden Services,   
  Verantwoordelijk voor het optimaliseren van processen en producten van closed book portefeuilles.

• Initiëren en aansturen proces en systeemvernieuwing voor closed book portefeuilles.

2008-2011           Programma manager, ING Insurance Central Europe    
  Verantwoordelijk voor de overgang van decentrale Marketingafdelingen naar een centrale organisatie. 

• Realisatie van nieuwe product-proces-applicatie in Warschau.

2003-2008  Directeur Productmanagement,  RVS  
  Verantwoordelijk voor beheer en ontwikkeling van Leven, Schade en Hypotheek producten

•  Implementeren van nieuwe wet- en regel-geving (Financiële Bijsluiter, WFT, Sox) in producten en proces-
sen.

1998-2003          Directeur Leven & Incasso, RVS

• Verantwoordelijk voor “Y-2000” en “Euro” project.

1995-1998  Projectmanager Nationale-Nederlanden      

• Vervanging van basis IT systemen van de pensioenverzekeraar.

1992-1998 Onder Directeur, Fatum Verzekeringen Suriname.      

1989-1992  Teammanager Levensverzekering  Tiel-Utrecht.     

Expertise

• Levensverzekeraars: regelgeving en processen
• Privacywetgeving 
• Project- & Interimmanagement
• Omgang met Toezichthouders 
• Trainen en lesgeven

Prestaties & Projecten

• Leiden Customer Due Diligence herstelprogramma vastgoed bank
• Herstelproject voor een kredietverstrekker: tekortschietende zorgplicht.
• Implementeren nieuwe privacywetgeving (AVG) voor meerdere bedrijven.
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• Implementeren van compliance roadmaps.
• Vormgeven en implementeren closed-book strategie voor een verzekeringsbedrijf.
• Inrichting Product Approval & Review-procedures.
• Inrichting centrale marketingfunctie internationale verzekeraar.

Opleidingen en cursussen

Engelse Taal en Letterkunde: Rijks Universiteit Groningen                       1982 - 1988

Lesbevoegdheid Engels        1988

Koninklijke Landmacht: Officier Verbindingsdienst     1988 - 1989

TIAS Master of Marketing       1999

Financial Management        2002

Basiskwalificatie Didactiek, Vrije Universiteit Amsterdam    2015

Certified Information Privacy Manager      2018

Talen 

Nederlands Moedertaal

Engels   Vloeiend lezen en schrijven

Interesses

Wielrennen, lezen en vintage audio-apparatuur


