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In samenwerking met Yarden

In samenwerking met CGI

‘YARDEN HEEFT OOG VOOR TALENT, WAARBIJ JE ZELF HET VERSCHIL KUNT EN MAG MAKEN’

Max is de op-één-na-jongste loca-
tiemanager van Yarden, bij crema-
torium Slingerbos in Ede. “Nog 
voor m'n twintigste werkte ik in de 
uitvaartbranche. Ik begon bij een 
crematorium in Bergen op Zoom 
vanuit een stage. Dat vond ik zo 
interessant dat ik opleidingen ben 
gaan volgen en in het vak ben ge-
rold. Door extra studies marketing 
en communicatie kwam ik erach-
ter dat voor de uitvaartbranche 
nog veel te winnen viel. Sommige 

Kansen voor talent
Yarden, een van de grootste uitvaartorganisaties van ons land, geeft talenten graag een 
kans. Niet alleen kans op een baan, maar ook om te ontwikkelen en door te groeien. Max 
de Waal (30) en Drusilla Doorjé (31) zijn twee van die talenten.

• Yarden is een vereniging zonder winstoogmerk. Yarden telt bijna

   1 miljoen leden en is bijna 100 jaar actief.

• De uitvaartorganisatie telt 900 medewerkers, 200 vrijwilligers,

   ruim 100 lokale uitvaartverzorgers, 41 uitvaartcentra,  9 begraaf-

   plaatsen en komede zomer wordt het 25e crematorium geopend.

• De doelstelling van Yarden: een persoonlijk afscheid voor iedereen,

   bereikbaar én betaalbaar. Een goed afscheid helpt je verder.

                                       

        Voor meer informatie over een carrière  

                                        bij Yarden:  www.yarden.nl/werkenbij.

uitvaartondernemers hadden nog 
niet eens een website. Reclame 
maken over de dood durfden 
ze niet, terwijl dat in mijn ogen 
goed kan. Ik specialiseerde me in 
de praktijk als uitvaartverzorger, 
maar ook op communicatie- en 
marketinggebied. Een jaar geleden 
kon ik bij Yarden aan de slag. 
Eerst als online marketeer en nu 
dus als locatiemanager.”

Leidersrol
Drusilla is manager operations 
van het Yarden Contact Centrum 

in Almere. Ze is verantwoordelijk 
voor een team van zo’n veertig 
mensen die elke vorm van contact 
ontvangen: van sociale media tot 
papieren post. “Op mijn 16e liep 
ik al stage in het bankwezen. Ik 
bleef  er werken, maar mocht van 
de toenmalige bank ook doorstu-
deren. Na verschillende banen 
dacht ik: ik heb telkens een infor-
mele leidersrol, maar daar wordt 
niet echt gebruik van gemaakt. 
Toen kon ik in 2011 als desk ac-
countmanager bij Yarden terecht. 
Mijn leidinggevende zag dat ik 
mensen inspireerde en meekreeg. 
Zo kreeg ik direct de kans om 
teamleider te worden.” 
Ook Max kreeg kansen. “Ik 
mocht als webredacteur aan de 
slag, heel gaaf. Op 1 december 
2016 kon ik echter al locatiemana-
ger in Ede worden. Terug het veld 
in, maar op een leidinggevende 
positie. Ik heb een zeer uitdagen-
de baan gekregen. Organisatorisch 
moet het bij een uitvaart helemaal 
kloppen, of  net een beetje meer 
dan dat. Het kan maar één keer 
goed, terwijl er van alles kan 
gebeuren. Op het laatste moment 
bitterballen in plaats van cake? 
Regelen we.” 
“Ik was nog maar 26 toen ik een 

Over Yarden

Innovatie als middel
‘HET DOEL IS NIET 
DISRUPTIE, MAAR 
DE ORGANISATIE 

VOORUITHELPEN’

“Aan innovatiemanage-
ment valt niet te ontko-
men”, zegt vicepresident 

Marketing & Communica-
tions Sander van den Born 
van CGI Nederland. “Tech-
nologische ontwikkelingen 
groeien immers exponen-

tieel. Maar om werkelijk te 
innoveren, moeten we de 

fascinatie voor de toe-
komst loslaten. Zoek naar 

oplossingen die al bestaan, 
maar op andere manieren 
kunnen worden ingezet.”

Volgens Van den Born, binnen 
CGI eindverantwoordelijk voor de 
afdelingen Marketing, Communi-
catie, Portfolio en Innovatie, is het 
een valkuil om bij innovatie te ver-
dwalen in de techniek. “Innovatie 
gaat niet over wat allemaal moge-
lijk is met de laatste gadgets, over 
drones die boodschappen doen of  
vliegende auto’s. Het gaat over het 
hier en nu. Het doel is niet om de 
bestaande markt te ontwrichten, 
maar de organisatie verder te hel-
pen wat betreft efficiency, kosten 
en productiviteit. Nieuwe business-
modellen of  disruptie zijn mooie 
bijkomstigheden.”

Inzicht
Van den Born ziet dat klanten 
niet meer alleen op zoek zijn naar 
een ICT-oplossing, maar naar een 
businesspartner die met hen mee-
denkt. “Dit betekent samen met 
de klant kijken welke trends hem 
gaan helpen om succesvoller te zijn 
en daarin ook samen risico's te ne-
men. Onze experts moeten techno-
logische inzichten kunnen vertalen 
naar nieuwe producten, diensten, 
processen of  zelfs markten.” 
Als medewerker (‘member’) van 
CGI dien je daarom op de hoogte 

te zijn van ontwikkelingen in 
de markt. Van den Born: “CGI 
biedt daarom speciale Academy-
opleidingen die precies aanslui-
ten bij de ontwikkelingen in een 
bepaalde sector. Daar bouwen we 
een heel curriculum omheen. Ook 
interviewen we jaarlijks meer dan 
1000 klanten én bevragen al onze 
members over opkomende trends 
in hun sector. Welke ontwikkelin-
gen zien ze, wat inspireert hen, 
wat zijn technologieën die we in 
de gaten moeten houden en hoe 
succesvol zijn we in de uitvoering 

van onze strategie? Zodoende zijn 
onze klanten, members en partners 
de belangrijkste kracht achter in-
novatie.” 

Next best thing
De beste ideeën worden verzameld 
en beoordeeld op potentieel via het 
CGI ICE-programma (Innovation, 
Creativity & Experimentation), 
waarna in ‘the next best thing’ 
wordt geïnvesteerd. Van den Born 
geeft een voorbeeld: “Tijdens een 
hackaton bij een van onze klanten 
luidde de vraag hoe big data analy-

tics en gamifaction zuinig rijgedrag 
kunnen stimuleren. Het resultaat 
van de brainstorm is de BestDriver-
app, vorig jaar gelanceerd.” 
Deze app is een van de groene 
oplossingen die voortkomen uit 
CGI’s Mobility360-portfolio. 
“Mobility360 is een verzameling 
initiatieven waarmee bestuurders 
beter geïnformeerd op weg gaan, 
zuiniger en veiliger rijden en 
zorgen voor minder verkeer, CO2-
uitstoot en een betere doorstroom 
op de weg. Uit een pilot met DHL 
Express onder 70 koeriers bleek dat 
chauffeurs dankzij de BestDriver-
app zuiniger en rustiger rijden met 
als resultaat minder brandstofge-
bruik en lagere onderhoudskosten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
productiviteit.”

Max de Waal  en Drusilla Doorjé hebben de kansen bij Yarden gegrepen.

team leidde”, kijkt Drusilla terug. 
“Pittig! Ik was verantwoordelijk 
voor frontoffice en de overlijdens-
claim-administratie. Dat ging met 
vallen en opstaan. Van Yarden 
mocht ik een leiderschapsoplei-
ding doen. Daar heb ik mezelf  
ontdekt: ik ontdekte mijn talenten 
en hoe ik die  kan benutten.”

Maatschappelijke functie
Binnen zijn nieuwe functie 
probeert Max zich meteen te 
ontwikkelen. Hij hoopt bijvoor-
beeld scholen voorlichting over 

de uitvaartbranche te geven. 
“Een crematorium heeft een 
maatschappelijke functie. Ik ga 
proberen dat we dat uit kunnen 
stralen in de omgeving.”  
Drusilla is inmiddels moeder én 
leidt het grote Contact Centrum. 
“Yarden heeft oog voor talent, 
waarbij je zelf  het verschil kunt 
en mag maken. Dat laatste is de 
reden waarom ik nog altijd bij 
Yarden werk. Mijn instelling? Er 
is altijd een kans, al is die maar 
heel klein. Bij Yarden heb ik die 
gekregen en aangegrepen.”  
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• CGI Group Inc behoort 

   wereldwijd tot de top 5 groot-

   ste onafhankelijke zakelijke en

   technologische dienstverleners.

• Wereldwijd werken 68.000

   professionals, in Nederland 

   ongeveer 3000.

• In 2015 opende minister-

   president Rutte het Spark 

   Innovation Center, het kennis-

  en innovatiecentrum van CGI.

FACTS

Sander van den Born: “Werkelijk innoveren doe je samen met je klanten, 
medewerkers en partners, waarbij je de fascinatie voor de toekomst loslaat.”


