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Curriculum vitae 2022 

 
Personalia 
Naam Hammecher, Frank  

 
 
 
 

Werkervaring 
’17- heden  Directeur Bedrijfsvoering Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR), 

Radboud universiteit Nijmegen 
 ’09 – ‘17 Bedrijfsvoerder Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) 

Universiteit van Amsterdam (UvA), Faculty of Science (FNWI) 
'07- ‘09 Senior adviseur voor bedrijfsvoering. Facilitair Bedrijf, Vrije Universiteit (VU)  
'02 - '07 Hoofd Bedrijfsbureau, Facilitair Bedrijf, Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 
'00 - '02 Safety Adviser, Amsterdam Airport Schiphol 
'97 - '00 Adviseur managementsystemen, Amsterdam Airport Schiphol  
'96 - '97 2e wereldreis (16 maanden) 
'96 - '97 Manager Kwaliteitszorg, Polynorm Bouwproducten BV 
 '94 - '96 Informatiebeheerder, Polynorm Bouwproducten BV  
'93 1e wereldreis (7 maanden) 
'90 - '93 Informatie- & applicatiebeheer, Polynorm Bouwproducten BV  
'87 - '90 Bedrijfskundig analist, Polynorm NV 
'86 - '87 Bedrijfskundig medewerker, Thomassen & Drijver, Doesburg 

 

Opleiding 
’19 Verbindend en Reflectief Leiderschap (Comenius Leergang, RU) 
 ’18 – 19 Management in Onderzoeksorganisaties (MIOO, Leeuwenberg) 
’12 - ‘13 Sturen en Beïnvloeden in academische context (UvA, Centrum voor Nascholing)  
'07 - '08 Executive Bedrijfskunde, IM&B Business school (voorbereidend jaar MBA) 
'98 - '99 Kwaliteitskunde, KOi, (Post HBO opleiding)  
'89 - '93 Bedrijfskunde VOA-Ill (Post HBO opleiding)  
'87 - '89 Bedrijfskundig analist VOA-I en VOA-II 
'79 - '80 HTS Computerkunde (geen diploma)  
'76 - '79 MTS Elektrotechniek 
'72 - '76 Mavo -IV, (Na, Wi, Sch, Ned, Eng, Dui) 
 

Cursussen/trainingen 
’21 
‘15 

Engels Spreken voor Gevorderden (Babel) 
Engels conversatie 

'00   Persoonlijke effectiviteit, A. Haas Coaching 

‘11 Training Jaargesprekken '00 Accident Investigation, 
’10 
’10 

Leergang Financiën en bedrijfsvoering 
Timemanagement 

 
'99 

Cranfield University, Bedfort (GB) 
Airside Safety Management, 

'07 
'07 

Projectmatig werken (Prince II) 
Verzuimgesprekken 

 
'99 

Cranfield University, Bedfort (GB) 
Harmonisatie kwaliteitssystemen, Euroforum 

'05 
 

'03 

Masterclass leidinggeven in veranderende 
organisaties, Root, in company 
Functioneringsgesprekken voeren 

'99 
'97 
'95 

Business English, The Language Academy 
Adviesvaardigheden, Schouten & Nelissen 
Basisopleiding Auditing, KOi 

'03 Time management '94 Informatiemanagement, De Baak 
'02   LOA, Leidinggeven Ondersteunende Afd. '91 Adm. Org. en Interne controle, MOC 
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Andere cursussen/trainingen 

Naast de werk-gerelateerde trainingen ook: NLP, en NLP-vervolg, Psychologie, Inleiding Wereldreligies, Inleiding 
Filosofie, Inleiding Kunstgeschiedenis, Spaans, Indonesisch, Vertelkunst, Spreken in het openbaar, 
Speelfilmanalyse, Creatief Schrijven, Autobiografisch Schrijven, Fotografie, Video. 

 
 

WERKERVARING 

Huidige werkgever 

Radboud Universiteit, directeur bedrijfsvoering faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 

Een faculteit met 1.000 studenten, omzet 13 mln. waarvan ca. 20% externe financiering. 160 medewerkers 
waarvan ca. 35 OBP. Als directeur ben ik lid van het faculteitsbestuur en medeverantwoordelijk voor de faculteit 
als geheel en in het bijzonder verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Specifiek richt ik mij op het 
realiseren van een helder, transparante managementstructuur met als kernelement het ontwikkelen en 
aanmoedigen van een initiatiefrijke academische omgeving, die professioneel wordt gefaciliteerd. Een bijzonder 
accent plaats ik hierbij op het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap, het aanmoedigen van persoonlijke 
ontwikkeling en het ontwikkelen van een stimulerende studie- en werkomgeving. 

Dit heeft geresulteerd in een geleidelijke transitie naar meer innovatie en een grotere externe gerichtheid van 
de faculteit. De integrale benadering die ik - met het bestuur - hiervoor hanteer, beïnvloedt op een natuurlijke 
wijze de persoonlijke werkhouding van medewerkers en hun effectiviteit, stimuleert onderlinge samenwerking 
en raakt ook veel andere cultuur- en gedragscomponenten. Een persoonlijk thema is voor mij de inclusieve en 
veilige werkomgeving waar ik veel aandacht en energie aan geef. 

Zo zijn de afgelopen jaren zijn wezenlijke veranderingen in gang gezet voor het professionaliseren en verbeteren 
van de bedrijfsvoering en de ondersteuning. Enerzijds in het verbeteren van personeelsbeheer en -beleid, 
communicatie, huisvesting en de administratieve en beheersprocessen. Anderzijds ook in het verbeteren van 
het projectbeheer, acquisitiebegeleiding, onderwijsondersteuning en sturing op meer resultaatgerichte en 
projectmatige werkmethoden in de ondersteuning. 

Als lid van het faculteitsbestuur ben ik medeverantwoordelijk voor beleid en strategie en fungeer als sparring-
partner voor de decaan en voor de directeuren onderwijs en onderzoek. In mijn functie ben ik verantwoordelijk 
voor de PC-cyclus met het facultaire jaarplan, begroting en de jaarrekening. Ik geef direct leiding aan de 
medewerkers van HR, Financiën, Communicatie, ICT, Huisvesting, en aan de afdelingshoofden van Radboud 
Reflects, het Bestuurssecretariaat en het Onderwijsbureau.  

In deze functie ben ik ook betrokken bij de universiteitsbrede doorlichtingen en de projecten die daaruit 
voortvloeien. Recentelijk waren dat de deelname aan Stuurgroep Klantgericht Online, Stuurgroep Office 365 en  
Stuurgroep Campusvisie. Onlangs afgesloten werden de projecten voor Managementinformatie en Facilities. 

 
UvA, Bedrijfsvoerder onderzoeksinstituut IBED 

IBED is het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics. In 2017: exploitatiebudget is ca. 13 mln. (waarvan 
5 mln. 2e en 3e GS), 120 fte WP+OBP, ca. 14 PhD/jaar. Het onderzoek is zowel theoretisch als experimenteel en 
toegepast onderzoek Gevarieerde faciliteiten, laboratoria en ICT met soms om- vangrijke investeringen. Het 
onderzoek is sterk internationaal georiënteerd. 

Takenpakket: omvat alle functionele disciplines (HRM, organisatie, financiën en administratie, ICT, facilities,  
huisvesting). Direct leidinggevend aan het IBED-Bureau (6.6 fte) en hiërarchisch verantwoordelijk voor de gehele 
OBP-capaciteitspool (25 fte). MT Lid en mede verantwoordelijk voor het initiëren en realiseren van 
beleidsontwikkeling met betrekking tot de bedrijfsvoering en de organisatie. 

Actieve participatie in facultaire werkgroepen en projecten (BKO, efficiënte AO, Europese Aanbestedingen, 
samenwerking tussen facultaire eenheden). Soms op verzoek, regelmatig ook zelf geïnitieerd. 
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Resultaten op hoofdlijnen bij vorige werkgevers: 

Vrije Universiteit, Facilitair Bedrijf, Senior adviseur voor bedrijfsvoering  

• Realiseren van een systeem voor security management: de methodische ontwikkeling en het vorm 
geven van de organisatie daaromheen. Dit leidde tot reductie van incidenten en structurele 
effectiviteits-verbetering van dit organisatieonderdeel. 

• Ontwikkelen en invoeren van nieuwe analysetechnieken voor managementinformatie. Vlottrekken van 
"lastige" bedrijfskundige vraagstukken in een politieke omgeving . Beleidsontwikkeling (alge meen) en 
grote betrokkenheid bij een cultuuromslag en verdere professionalisering van de facilitaire organisatie. 

 
Vrije Universiteit, hoofd Bedrijfsbureau, Facilitair Bedrijf 

• Leidinggeven aan een nieuw Bedrijfsbureau met als taak het ondersteunen van de bedrijfsvoering van de 
dienst (130 fte). Stimuleren/realiseren van samenwerking en professionalisering. 

• Formulering van strategisch beleid, en met het MT de ontwikkeling van missie, visie, kernwaarden en 
succesfactoren. 

• Mede vormgegeven aan de Planning & Control cyclus. Goede bijdragen geleverd om budgettoewijzing meer 
transparant te maken, samen met de mogelijkheden voor het genereren van inkomsten en daarmee de 
invloedsfactoren duidelijk gemaakt voor een grote diversiteit van betrokkenen. 

• Mede vormgeven aan de bestuurlijke informatievoorziening. 

• Initiëren van de ontwikkeling van diverse HRM aspecten zoals: verbeteren van opleidingsprogramma’s en 
exitgesprekken. Mede vorm gegeven aan beleid voor ziekteverzuim, leeftijdsbewust personeelsbeleid, 
competentiemanagement . Direct betrokken bij aannamebeleid en exit-procedures. 

• Effectiviteitverbetering van het professionaliseringstraject (resultaat- en klantgerichtheid van mede- 
werkers) door aan te sturen op verbreding van de aandachtsgebieden. 

• Invoering INK Kwaliteitsmanagement. Deze systematiek werd de leidraad voor afdelingsjaarplan nen, 
prestatie-indicatoren en beleidsformulering. 

• Diverse verbeteringen ingevoerd op het gebied van de interne en externe communicatie. 

• Aanzet voor de digitalisering van producten & dienstencatalogus, ontwikkeling van de website en interne 
nieuwsbrief. Ontwikkelen van medewerkersbijeenkomsten, voorbereiden en presenteren van veel 
(strategische) bedrijfsvoeringonderwerpen. 

• Samenstellen van overlegstructuren en versterken van de dwarsverbanden tussen de afdelingen. Sterke 
verbetering van zelfstandigheid van team en individuele medewerkers. 

• Vlottrekken van project voor inrichting en beheer van openbare ruimten. 

• Vlottrekken en realisatie van een project voor zaalreserveringen. Invoeren van een vernieuwende  manier 
van blokroostering waarmee een belangrijke efficiencyslag werd gerealiseerd. 

 
Schiphol Airport Amsterdam 

• Inbedding van het managementsysteem voor veiligheid. Organiseren van een brede interne audit pool 
samen met ARBO- en milieuzorgsystemen . Realiseren van overleg- structuren met afhande lingsbedrijven. 
Algehele bijdrage aan verbetering van het risicobeheer en van de veiligheid op de luchthaven. 

• Realisatie van de incidentanalyse: vernieuwde, bedrijfskundige benadering van achterliggende oor- zaken 
waarmee fundamenteel betere oplossingen worden gevonden. In de analyse werden interna tionaal 
contacten gelegd met betrokken partijen. 

• Het onderhouden en verstevigen van het relatienetwerk op het gebied van veiligheid zoals de Raad voor 
Transportveiligheid, Rijksluchtvaartdienst, Luchtverkeersleiding. 
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Schiphol Airport Amsterdam (vervolg) 

• Vlottrekken en realiseren van project voor instructie en voorlichting voor personeel van derden 
werkzaam op de platformen. 

• Vlottrekken van een project waarmee personeel op de platformen - conform internationale voor- 
schriften - verplicht werd om zichtbaarheidskleding te dragen. 

 
Polynorm Bouwproducten BV 

• Het mede ontwerpen en implementeren van een omvangrijk informatiesysteem en ICT-middelen. 
Hiermee werden belangrijke aanpassingen in de logistiek en communicatie gerealiseerd. 

• Formuleren van strategisch informatiebeleid, in samenwerking met KPMG. 
 
 

Leidinggevende ervaring 

• Huidige functie direct leidinggevend aan circa 15 medewerkers waarvan enkele in kleine teams (HR, Fin, 
Comm.) en aan drie afdelingshoofden.  

• Vorige werkgever (UvA, IBED): afdelingshoofd instituutsbureau, 8 medewerkers. Hiërarchisch 
verantwoordelijk voor de gehele OBP-capaciteitsgroep van het onderzoeksinstituut, 25 medewerkers. 

• VU: afdelingshoofd, 11 medewerkers (5 academisch opgeleid). Waarnemend voor de directeur van het 
Facilitair Bedrijf (130 fte, 180 mdw) bij haar afwezigheid. 

• Polynorm BV: Afdelingshoofd van 5 kwaliteitsmedewerkers als hoofd Kwaliteitszorg 

• Als projectleider bij diverse projectgroepen. 

Stijl van leidinggeven: coachend, verbindend, respectvol, resultaat- en competentiegericht. 
 
 

Persoonstypering 

Als een vis in het water bij de inrichting en aansturing van supportfuncties voor een academische setting. 
Ondernemend, zelfredzaam, enthousiast en enthousiasmerend; gemotiveerd; meedenker; ruime geest; 
doelgericht; creatief; gevoel voor humor.        

• sterk procesgericht 
• sterk analytisch 
• klantgerichte houding 
• communicatief, organisatiebreed en -hoog; 
• een vernieuwende houding; 
• sociaal; 

• constructief kritische blik op het eigen 
functioneren en op de eigen organisatie; 

• risicobewust, maar niet risicomijdend; 
• geloof in de verantwoordelijkheid voor 

genomen beslissingen; 
• nieuwsgierig. 

 
Hobby's 

Video- en geluiddocumentaires, schrijven van korte verhalen, literatuur, fotografie, fietsreizen, hiking. 
 

Overig 

Tot voor kort: bestuurslid (penningmeester) van het Hugo de Vries Fonds. (www.hugodevriesfonds.nl) 
Stimuleringsfonds voor wetenschappelijk onderzoek, educatie en publicaties m.b.t. botanie. 

Belegd vermogen 1.3 mln. Jaarlijkse uitkering van gemiddeld 40 k€ in 10 subsidies. 
 

Referenties zijn beschikbaar op aanvraag 

http://www.hugodevriesfonds.nl/
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