
Ervaren, betrokken, faciliterende, verbindende en 

gedreven manager 

LOOPBAAN  
Radboud Universiteit 
Periode: januari 2022 – heden 
Functie: Afdelingshoofd Collections & Publication Management 
Werkzaamheden & verantwoordelijkheden: 

• (Verander)management Collections & Publication Services: 
bestaande werkwijze en processen ombuigen naar 
toekomstbestendige, robuuste en moderne oplossingen; 

• Synergie tussen de diverse onderdelen formuleren en aansturen; 

• Afstemming en verbinding vinden tussen de behoeften op 
informatiegebied van onderwijs en onderzoek en de 
beschikbaarheid van mensen en middelen. 

 
Periode : mei 2018 - 2022  
Functie : Afdelingshoofd Content & Metadata management 
Werkzaamheden & verantwoordelijkheden: 

• Organisatie omvormen en integreren, processen inrichten en 
aansturen; 

• Verantwoordelijk voor de backoffice van de 
universiteitsbibliotheek: aanschaf en beschikbaarheid papieren 
producten, aanschaf en beschikbaarheid elektronische 
producten, functioneel beheer bibliotheeksysteem, 
contractmanagement wetenschappelijke content en 
functionaliteit, aansturing metadata-management, aansturing 
conservatoren, aansturing collectievorming en -beheer; 

• Erfgoedactiviteiten begeleiden en organiseren (operationele en 
technische) randvoorwaarden. 

 
ERC International b.v. 
Periode : 2013 - 2018 
Functie : Statutair directeur 
Werkzaamheden & verantwoordelijkheden: 

• Mede-eigenaar startup in financiële risico management 
technologie; 

• Faciliteren groei van tech startup naar volwassen organisatie, 
opzetten en uitvoeren van bijbehorende (re)organisatiestappen; 

• Klantacquisitie en -begeleiding. 
 
Kluwer Nederland b.v. 
Periode : 2006 - 2013 
Functie : Directeur KluwerSchulinck  
Werkzaamheden & verantwoordelijkheden o.a.: 

• Profit/loss verantwoordelijk (6,5 mln €, 40 fte); 

• Integratie bedrijfsonderdeel in nieuwe moederorganisatie; 

• Rapportage aan directie Kluwer Nederland. 
 
  

 
Drs. Barbara J.G.C. Eggels 

e-mail: barbara.eggels@ru.nl  

telefoon: 0031 654372287 

 

Eigenschappen: 
Innovatief 

Verbindend 

Faciliterend 

Effectief 

Communicatief sterk 

Betrokken 

Collegiaal 

Ervaren 

Gedreven 

 

Referentie: 
“Barbara is een hele prettige manager 

om onder te werken. Ze heeft zowel 

oog voor de professional als voor de 

mens. Ze herkent talenten in mensen 

en daarom kan ze haar medewerkers 

op de juiste manier in hun kracht 

zetten. Ze staat altijd open voor de 

dialoog, luistert naar je input en 

handelt er ook naar.” 

 Kevin van de Berg, Business expert 

Proces en control Retail bij ABN 

AMRO Bank N.V. 

 



Periode : 2005 - 2006 
Functie: Service Unit Manager Kluwer Integrated Solutions Center 
Werkzaamheden & verantwoordelijkheden o.a.: 

• Verantwoordelijk voor de backoffice van de technologische producten van Kluwer Nederland: 
consultancy, klantimplementatie, klantentraining, servicedesk, releasebeleid, 
projectmanagement, ontwikkeling van nieuwe producten, productonderhoud, 
productarchitectuur; 

• Budgetverantwoordelijk (12 m€, 70 fte); 

• Opdrachtgever programma internetprojecten (+/-50 simultane projecten), voorzitter stuurgroep 
projecten. 

 
Periode : 2001 - 2005 
Functie : Manager Customer Support 
                 Verantwoordelijk voor alle software- en online-gerelateerde backoffice contacten met 
                 klanten binnen Kluwer.  
Functie : Service Unit Manager Kluwer Internet Center 
                Afdeling gereorganiseerd; tevredenheid klanten over ontwikkelde  internetoplossingen 
                verbeterd.   
Functie : Chief Operational Officer Internet Center 
                 O.a. preferred suppliers-programma geleid. Verantwoordelijk voor de  operatie. 
 
AND International Publishers b.v. 
Periode : 1998 - 2001 
Functie : Director Product Management 
 Verantwoordelijk voor de selectie, ontwikkeling (releasebeleid) en marktvalidatie van alle 
                 (inter)nationale AND- producten en –diensten (16 fte) 
Functie : Director Publishing Development 
 Opbouw en management van de organisatie Publishing Development (15 fte)  
Functie : International Business Development Executive  
                 Ontwikkelen van nieuwe verkoopkanalen voor combinaties met AND data 
 
ECI voor boeken en platen b.v. 
Periode : 1989 - 1998 
Functies: Programmamanager elektronische media, Manager uitgeverijafdeling non-fictie, 
                 Programmamanager muziekassortiment, Contentmanager van e-commercesite ECI-clubs,  
                 Uitgever 
 

EDUCATIE 
• Leadership programme Courage, Openness and Connection, Radbouduniversiteti Nijmegen 
• Hoger management opleidingsprogramma Wolters Kluwer, Ashridge Business School,  
              Engeland  
• Financieel management voor niet-financiële managers, Erasmus Universiteit Rotterdam  
• Internationaal high-potential-programma Bertelsmann Groep (Führungsnachwuchskrafte), 
              (marketing, strategieontwikkeling, analyses van business cases, financiën)  
• High-potential-programma ECI Nederland (financiën, marketing, productie, 
              strategieontwikkeling)  
• Universiteit van Utrecht, Literatuurwetenschap (afgestudeerd) (1982-1988) 
• Universiteit van Leuven, Universiteit van Leiden, Farmacie (niet afgestudeerd) (1979-1982) 
• Gymnasium β (1972-1978) 


