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Curriculum Vitae Henry Goverde                                                               
 
    
 
 

Personalia   

Naam : Mr. Henry F.L. Goverde 

Woonadres : Rauwbrakenweg 1 b 

Postcode, Woonplaats : 5056 EJ  Berkel-Enschot 

Telefoon : 06-5315 3456 

Website : Working Sunrise Consultancy 

E-mail : henry.goverde.wsc@gmail.com 

LinkedIN : nl.linkedin.com/in/henrygoverde/ 

Geboortedatum : 10 augustus 1960 

Geboorteplaats : Tilburg 

Nationaliteit : Nederlands / Canadees 

Burgerlijke stand : gehuwd 

   
Profiel   

 : ik geef functionele en doelmatige juridische ondersteuning om 

veranderingen in de zorgsector mogelijk te maken. 

 : vanuit mijn juridische ambacht ben ik zowel een oplosser als een 

strategische raadgever die een organisatie in haar transitie ondersteunt. 

Met ruime ervaring in verander- en cultuurprojecten geef ik inhoud aan 

nieuwe concepten, voornamelijk vanuit mijn juridische expertise. Met 

uitgebreide ervaring in compliance en risk management, in combinatie 

met mijn persoonlijkheid, ben ik in staat om proactief samen te werken 

met bestuurders, commissarissen, partners, accountants en wettelijke 

toezichthouders. 
   

Werkervaring   

2019 – heden : Partner Dispicio: Dispicio is een voortzetting van ZorgopKoers, waarbij de 

activiteiten niet langer beperkt zijn tot de zorgsector. Dispicio is 

gespecialiseerd in het succesvol maken van samenwerkingen, het de-

risking van innovaties en het ondersteunen en evalueren van goed 

bestuur en goed toezicht.  

2015 – 2018 : Partner ZorgopKoers: ZorgopKoers is een organisatieadviesbureau, 

gericht op het ondersteunen van zorginstellingen bij het realiseren van 

hun doelstellingen.  

2014 - heden : 

 

 

Eigenaar Working Sunrise Consultancy B.V.: bedrijfsjuridische 

ondersteuning / reorganisatie juridische structuur ouderenzorg- / 

thuiszorginstelling midden Nederland / governance en risk vraagstukken /  

analyse juridische werkterrein ouderenzorg- / thuiszorginstelling / externe 

juridische adviseur / juridische ondersteuning doorstart onderneming 

2012 – 2013 : Achmea Directeur Operational Risk & Compliance / Group Compliance 

Officer. Eerst verantwoordelijke voor operational risk management binnen 

Achmea groep en eindverantwoordelijke voor compliance; directe 

rapportage aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zelfstandige 

rapportage naar de Audit & Risk Committee van de Raad van 

Commissarissen van Achmea. De grootte van OR&C was 32 fte. 

Functioneel leidinggevende van de operational risk kolom en de 

compliance kolom binnen Achmea. Alles bij elkaar circa 160 fte. 

http://www.workingsunriseconsultancy.nl/
mailto:henry.goverde.wsc@gmail.com
http://nl.linkedin.com/in/henrygoverde/
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2011 – 2012 : Achmea Directeur Group Compliance & Integrity / Group Compliance 

Officer. Verantwoordelijk  voor de interne (forensische) onderzoeks- en 

fraudebestrijdingsactiviteiten van Achmea Group.  

2006 – 2010 : Achmea Directeur Group Compliance & Regulatory Affairs / Group 

Compliance Officer. Directe rapportage aan de Raad van Bestuur. 

Zelfstandige rapportage aan Raad van Commissarissen Achmea, Audit & 

Risk Committee. Verantwoordelijk voor het rapporteren over het voldoen 

aan wet- en regelgeving door Achmea groep; één loket contact wettelijke 

toezichthouders. Verantwoordelijk voor het veranderen en verbeteren van 

de compliance activiteiten van Achmea groep. De nieuwe compliance 

structuur is vormgegeven door middel van een groepsbreed project, 

waarin verschillende disciplines participeerde. Sterke business 

participatie. De juridische werkelijkheid werd verbonden met de 

werkelijkheid van accountants, auditors en control. De relaties met 

toezichthouders kregen vorm, en vooral de relatie met de AFM werd sterk 

verbeterd. Centraal in dit alles stond het veranderaspect. Waarbij de 

mens centraal stond. Het project had een sterk HRM component: 

mensgericht compliance 

2002 – 2006 : Interpolis: Directeur Concern Juridische Zaken. Directe rapportage aan 

Raad van Bestuur Interpolis. Verantwoordelijk voor de rechtspositie van 

het Interpolis concern. Juridische advisering Raad van Bestuur en 

divisiedirecties. Leiding geven aan multidisciplinaire teams op het terrein 

van acquisities, joint ventures, samenwerkingen, zoals overname Commit 

Arbodienst, fusie Relangroep, joint venture Van Spaendonck, fusie 

Achmea. Ontwikkeling nieuwe juridische concepten: IT contracten, 

structured reinsurance, Glashelder verzekeringsvoorwaarden, sponsor- en 

financeringscontracten.   

1999 – 2001 : Interpolis holding: senior stafjurist concern-juridische zaken / adjunct-

directeur. 

1997 – 1998 : Interpolis holding: senior stafjurist concern-juridische zaken. 

1993 – 1996 : Interpolis holding: stafjurist concern-juridische zaken. 

1987 – 1992 : Interpolis Levensverzekeringen: jurist Fiscaal & Juridisch Adviesbureau. 

   

Opleidingen   

2014 - 2015 : mastervak Gezondheidsrecht, Universiteit van Tilburg. 

2006 – 2014 : verschillende cursussen, waaronder Wft en riskmanagement / trainingen 

op het terrein van het ontwikkelen van leidinggevende kwaliteiten (onder 

meer MBTI, RET, NLP). 

1995 – 2005 : diverse cursussen post academisch onderwijs gevolg, variërend op het 

terrein van het civiele recht, het ondernemingsrecht en het fiscale recht. 

1988 – 1993 : Universiteit van Tilburg: post-doctorale opleiding belastingkunde. 

1986 – 1987 : Ministerie van Defensie: opleiding tot reserve officer. 

1980 – 1986 : Universiteit van Tilburg, Nederlands Recht. 

1977 – 1980 : Sint Odulphus Lyceum, VWO, Athneum A, Tilburg. 

1973 – 1977 : Denis O’Connor Highschool, Whitby, Ontario, Canada. 

   

Huidige Nevenfuncties   

 : Lid Raad van Commissarissen JUWON Onderlinge Schade U.A.: sinds haar 

oprichting in 1988 is JUWON uitgegroeid tot de toonaangevende 

(onderlinge) verzekeringsmaatschappij voor juweliers, goud- en 

zilversmeden en uurwerkherstelbedrijven. 

 : Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oosterpoort: Stichting Oosterpoort 

activeert en ondersteunt ouders en jeugdigen bij het opvoeden en 

opgroeien. Door specialistische zorg te leveren waar ernstige 

problematiek op meerdere terreinen tegelijk aan de orde is. 

 : Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oosterwijs: Stichting Oosterwijs 

beheert scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
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 : 

 

 

Voorzitter Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant: non-profit stichting 

met als doel het toezien op en ondersteunen van verstandelijk 

gehandicapten bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven.  

Hobby’s   

 : sportschool / racefietsen 

 : muziek beluisteren, concerten bezoeken, gitaar 

 : tuinieren. 

 


