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Carien van der Laan, LL.M., MBA
Email: c.vanderlaan@vanderlaanco.nl
Phone: +31 653 704 328
Twitter: https://twitter.com/LaanC

MINI EXTRACT ENGLISH
Carien spent her early years in Syracuse, New York
and then moved back to Holland to study law at the University of Utrecht. She was
the first female McKinsey consultant in the Netherlands and has become a visionary
leader on diversity and gender equality.

MINI EXTRACT DUTCH
Carien bracht haar jonge jaren door in Syracuse, New York en verhuisde daarna terug
naar Nederland om rechten te studeren aan de Universiteit van Utrecht. Ze was de
eerste vrouwelijke McKinsey consultant in Nederland en is uitgegroeid tot een
visionaire leider op het gebied van diversiteit en gender gelijkheid.

EXTRACT ENGLISH
Carien has an impressive international education and career. After taking a degree in
Law at the University of Utrecht in The Netherlands and thereafter a Masters in
Business Administration at Harvard Business School, she joined McKinsey &
Company in Amsterdam. She has had a notable career journey, from Solicitor and
Company Lawyer to Consultant at McKinsey & Company, and has held various
corporate positions including: National Sales Manager, Commercial and Managing
Director for GE Information Services, KPN, and Versatel. She is an innovator whose
forward-thinking approach has led her to found a highly-respected company with the
mission to promote diversity and gender equality in the boardroom.
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What others say about her:
Educated, experienced and respected
Connecting is a way of life
Innovator and initiator of new ventures
Ambitious and persevering
Inspiring and forward thinking

▪
▪
▪
▪
▪

Career highlights
McKinsey & Company
GE Information Services, KPN, Telecom Noord West, Versatel
2006 Founded an executive search firm for female executives
2011 Co-founder and parnter Van der Laan & Company
Initiator and influencer of Karmijn Kapitaal – private equity firm
President of the Harvard Business School Club of the Netherlands for 15
years
Board member at the John Adams Institute in Amsterdam
Board member and Chair of the Equileap Foundation
Chair of the Advisory Board of the Erasmus Centre for Women and
Organisations

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EXTRACT DUTCH
Carien heeft een indrukwekkende internationale opleiding en loopbaan opgebouwd.
Nadat haar rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht en een aantal jaren gewerkt
te hebben als jurist, behaalde zij haar MBA aan Harvard Business School en ging zij bij
McKinsey & Company werken in Amsterdam. In haar loopbaan heeft zij diverse
functies bekleed: advocate en bedrijfsjurist, consultant, en in de telecom sector als
National Sales Manager, Commercieel Manager en General Manager van onder
andere GE Information Services, KPN, en Versatel. Zij is een echte innovator. Haar
sterk ontwikkelde gevoel voor maatschappelijke ontwikkeling zette haar aan om een
bedrijf te starten met de missie om diversiteit en gender gelijkheid te stimuleren in de
boardrooms van ondernemingen en andere organisaties.
Wat anderen over haar zeggen:
▪
▪
▪
▪
▪

Erudiet, ervaren en gerespecteerd
Verbinden is haar leven
Innovator en starter van nieuwe ondernemingen
Ambitieus en volhardend
Inspirerend en vooruitziend

Carrière hoogtepunten:
▪
▪
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Rechten studie (UU), MBA (Harvard Business School)
McKinsey & Company

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GE Information Services, KPN, Telecom Noord West, Versatel
2006 Oprichter van een executive search bureau voor vrouwelijke executives
2011 Mede-oprichter en partner Van der Laan & Company
Initiatiefnemer voor Karmijn Kapitaal
15 jaar voorzitter van de Harvard Business School Club in Nederland
Bestuurslid John Adams Institute
Voorzitter van het bestuur van Stichting Equileap
Voorzitter Raad van Advies van ECWO: Erasmus Centre for Women en
Organisaties (RSM)

EXTENDED BIO - ENGLISH
Carien spent her early years in Syracuse, New York and then moved back to Holland
to study law at the University of Utrecht. After several years working as a solicitor
and company lawyer, Carien returned to the US to do a Master in Business
Administration at Harvard Business School. Upon graduation, she went to work for
McKinsey & Company in Amsterdam and has since spent her career in both
consultancy and in various corporate positions: National Sales Manager at GE
Information Services, Business Line Manager at KPN, Commercial Director at
Telecom Noord West, Managing Director at Versatel (Tele2) Nederland. Carien was
also a corporate officer of the European-American call center company ClientLogic.

In 2004, there was a turning point. A newspaper published an interview with the CEO
of a Dutch multinational corporation who was quoted to have said: “There are no
capable ambitious Dutch women”. In response to this and subsequent events, Carien
initiated the idea for an executive search for women and founded Woman Capital. As
of June 2011, Carien opted to leave Woman Capital to start Van der Laan &
Company. She believes that gender activism is no longer effective and that clients –
and women– will be better served when it becomes normal to consider an equal
number of equally qualified candidates men and women for each top position.

Carien was initiator of the idea of a private equity firm that would invest in
companies led by women; this ultimately became of Karmijn Kapitaal. She was
President of the Harvard Business School Club of the Netherlands for 15 years and is
currently Board member at the John Adams Institute in Amsterdam, Chair of the
Equileap Foundation, which has just recently launched their first Gender Impact
Index, and Chair of the Advisory Board of the Erasmus Centre for Women and
Organizations at the Rotterdam School of Management.
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EXTENDED BIO - DUTCH
Carien bracht haar jeugd door in Syracuse, New York en verhuisde later terug naar
Nederland om rechten te studeren aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie
werkte Carien enkele jaren als jurist voordat zij in 1978 besloot om een MBA studie
te volgen aan de Harvard Business School in de VS. Na het behalen van haar MBA
vervolgde zij haar carrière bij McKinsey & Company in Amsterdam en daarna als
National Sales Manager bij GE Information Services, als Business Line Manager 06,
Vaste Verbindingen en ISDN bij KPN en als Algemeen Directeur van Versatel
Nederland. Carien was ook medeoprichtster en Chief Client Officer Europe van het
internationale callcenter-bedrijf ClientLogic, en COO van ASP Multrix.

Het jaar 2004 was een keerpunt. Aanleiding was een artikel in de krant; een interview
met de CEO van een grote Nederlandse multinational, die beweerde dat er geen
capabele ambitieuze Nederlandse vrouwen zouden zijn. Het zette haar aan tot een
aantal acties die culmineerden in haar initiatief tot de oprichting in 2006 van een
executive search bureau voor vrouwen in top posities, Woman Capital, In juni 2011
verliet zij Woman Capital omdat zij meende dat het activisme van de eerste jaren niet
langer nodig was, en dat opdrachtgevers – en vrouwen – het beste gediend zouden
worden door een andere aanpak. Met de oprichting van Van der Laan & Company BV
zette Carien haar missie voort met een grootschaliger aanpak, nieuwe partners en een
aangepaste strategie.

Carien is de initiator van het idee om een investeringsfonds op te richten met een
unieke focus: het verstrekken van risicodragend vermogen (private equity) aan
Nederlandse, niet-beursgenoteerde MKB-ondernemingen, die door een gemengd
team van mannen en vrouwen worden geleid. Dit resulteerde in de oprichting van
Karmijn Kapitaal. Zij was gedurende 15 jaar President van de Harvard Business
School Club in Nederland en is bestuurslid van het John Adams Institute in
Amsterdam. Zij heeft zich als voorzitter van de Raad van Advies verbonden aan het
Erasmus Centre for Women and Organisations, is voorzitter van de Stichting
Equileap, een nieuw initiatief die recentelijk een Gender Impact Index en een Gender
Score Card heeft gecreered die 3000 beursgenoteerde bedrijven toetst op hun
gender diversity bevorderende maatregelen en resultaten.
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Karen Kragt, MSc
Email: k.kragt@vanderlaanco.nl
Phone: +31 651 149 984
Twitter: http://twitter.com/kkragt

MINI EXTRACT ENGLISH
Karen has a background in Health Sciences and Epidemiology. She successfully
started and scaled several (international) companies and is a well-known mentor and
investor for start-up companies.

MINI EXTRACT DUTCH
Karen heeft een achtergrond in de Gezondheidswetenschappen en Epidemiologie. Zij
heeft een aantal bedrijven opgericht en met succes laten groeien –ook internationaalen is mentor en investeerder van bedrijven in de start-up fase.

EXTRACT ENGLISH
Karen is a driven and inspirational entrepreneur, with a background in Health
Sciences and Epidemiology. Karen is responsible for the start-up of multiple
successful staffing and training businesses, including DOCollege and later DOCS
International. Karen held various positions within DOCS including Director of The
Netherlands and France, International Business Development Director and Global
Director Central Services. She is actively involved as advisory board member or
investor in various start-ups.
What others say about her:
▪
▪
▪
▪
▪

Entrepreneurial background and drive
Abiding interest in people: able to strike up a conversation with anyone
Bright eyed and clearheaded
No idea is too wild to be considered
Enjoys tackling complex issues and challenges

Career and education highlights
▪
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Initiator and advisor of the post graduate clinical research nursing in
Rotterdam

▪
▪
▪
▪
▪

1999 Co-founder of DOCollege and DOCS International (2003)
2007 DOCS was acquired by Irish listed company ICON Plc where Karen
worked for another four years as Group Director Central Services
2011 Co-founder and partner of Van der Laan & Company
Mentor, advisory board member and / or investor for start-up companies such
as ZOCKET
Board member of the Utrecht Entrepreneurial Society (UOS)

EXTRACT DUTCH
Karen is een bevlogen en inspirerende entrepreneur met een achtergrond in de
gezondheidswetenschappen en epidemiologie. Zij heeft een aantal start- up
bedrijven, met name in de staffing en training sector succesvol tot bloei gebracht,
waaronder DOCollege en DOCS International, een global staffing organisatie die later
is overgenomen door de beursgenoteerde onderneming ICON Plc. Na de overnamen
bleef zij nog vier jaar werkzaam bij het bedrijf als Global Director Central Services. Zij
is nog steeds actief als mentor en lid van de Raad van Advies van start-ups in the
Utecht regio.
Wat anderen over haar zeggen:
▪
▪
▪
▪
▪

Ondernemer in hart en nieren
Eeuwige belangstelling in en zeer toegankelijk voor mensen
Helder en snel denkend
Geen idee is haar te wild
Houdt van dynamiek en uitdaging

Carrière hoogtepunten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Studeerde Verpleegkunde (cum laude) Hogeschool Eindhoven
Gezondheidswetenschappen en Epidemiologie aan de Universiteit van
Maastricht
1997 Initiator en adviseur van Post HBO opleiding research verpleegkunde
1999 Mede oprichter DOCollege en DOCS Internationaal (2003)
2007 DOCS werd overgenomen door het beursgenoteerde ICON Plc waar
Karen nog ruim 4 jaar werkte als Group Director Central Services
2011 Mede-oprichter en partner Van der Laan & Company
Mentor, lid raad van advies en investeerder van diverse start-up bedrijven,
waaronder Zocket BV
Bestuurslid UOS (Utrechtse Ondernemers Societeit)

EXTENDED BIO - ENGLISH
Karen has a background in nursing (cum laude), Health Sciences and Epidemiology. At
an early age, Karen was responsible for starting GCP Secondment, a company that
quickly built a successful business providing temporary research nursing personnel.
At the same period, she started a business venture with Transfergroep Rotterdam,
creating the professional education program for Research Nurses, and was one of the
first to professionalize the research nursing sector.

In the end of 1999 Karen started DOCollege, a company for the training of clinical
research professionals. As co-owner of DOCollege and later DOCS International, a
global staffing firm in the pharma, biotech and medical devices industry, she held a
number of different positions in the company: Director of The Netherlands and of
France, International Business Development Director and Global Director Central
Services. In the summer of 2007 DOCS was acquired by the Irish listed company
ICON.

Karen is also a certified mediator, mentor and investor for start-up companies,
advisory board member for various educational programs and board member of the
Utrecht Entrepreneur Society (UOS).

EXTENDED BIO - DUTCH
Karen heeft een achtergrond in de Verpleegkunde (cum laude).
Gezondheidswetenschappen en Epidemiologie. Al vroeg in haar carrière werd ze
verantwoordelijk voor het opzetten van GCP Detachering dat in samenwerking met
een bekende zorgondernemer in 3 jaar uitgroeide tot een succesvolle business in het
detacheren van research verpleegkundigen. In dezelfde periode zette zij in
samenwerking met Transfergroep Rotterdam de Post HBO Opleiding
Researchverpleegkunde op en stond zo aan de wieg van de professionalisering van
het vak Researchverpleegkunde in binnen- en buitenland.

Eind 1999 richtte zij zich met het bedrijf DOCollege op de professionalisering van
clinical research professionals. Als mede eigenaar van DOCollege en later DOCS
International, een global staffing organisatie, bekleedde zij diverse functies in
verschillende divisies van het bedrijf, zoals Local Director Nederland en later
Frankrijk, International Business Development Director en Global Director Central
Services. DOCS is in de zomer van 2007 overgenomen door het Ierse,
beursgenoteerde bedrijf ICON Plc, waar zij nog 4 jaar werkzaam bleef.
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Het ondernemen zit Karen in het bloed en in 2011 startte zij met een aantal partners
het inmiddels succesvolle en groeiende executive search bedrijf Van der Laan &
Company.

Karen is gecertifieerd mediator, bestuurslid van de Utrechtse Ondernemers Sociëteit
(UOS), investeerder, start-up mentor bij Utrecht Inc en lid van diverse raden van
advies.
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Nicolette van Helsdingen
Email: n.vanhelsdingen@vanderlaanco.nl
Phone: +31 614 690 337
Twitter: http://twitter.com/nvanhelsdingen

MINI EXTRACT ENGLISH
Nicolette started her career in various sales management positions in the
pharmaceutical and device industries. As search consultant in various renowned
executive search companies she guided complex selection procedures at executive
board level and performed various management audits and supervisory board
evaluations.

MINI EXTRACT DUTCH
Nicolette startte haar carrière in diverse sales functies in de farmaceutische en
medical devices industrie. Als search consultant coördineerde ze complexe
selectieprocedures op bestuurlijke niveau in diverse gerenommeerde executive
search organisaties en verrichtte ze management audits en board room evaluaties.

EXTRACT ENGISH
Nicolette is an experienced and highly motivated leader, beginning her career in the
pharmaceutical and medical devices industries in various sales management positions.
Nicolette’s motivation in the nineties led her to become an executive search
consultant and on to act as senior manager for some well-established corporate
offices. Nicolette has a talent for leading and guiding complex selection procedures at
executive board level in the public domain.
What people say about her:
▪
▪
▪
▪
▪

Executive searcher pur sang
Empathetic and insightful
Charming and daring
Tremendously effective
Resolute in following up and following through

Career and education highlights:
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▪
▪
▪
▪
▪

Various sales management positions in the pharma and medical devices
industries
Led and guided many selection procedures at board level
Management auditing experience in health care, education, energy,
infrastructure, government and housing corporations
Former supervisory board member in child care sector
2011 Co-founder and partner Van der Laan & Company

EXTRACT DUTCH
Nicolette is een ervaren en zeer gedreven leider in executive search. Ze begon haar
carrière in de pharma en medical devices industrie in diverse sales management
functies. In de jaren negentig werd ze een search consultant en groeide ze al snel
door tot senior manager in diverse gerenommeerde executive search organisaties.
Nicolette heeft een talent voor het leiden en begeleiden van complexe
selectieprocedures op bestuurlijk niveau in het publieke domein.
Wat anderen over haar zeggen:
▪
▪
▪
▪
▪

Executive search is haar roeping
Sensitief en scherp
Charmant en uitdagend
Uiterst effectief
Resoluut en doortastend

Carrière hoogtepunten:
▪
▪
▪
▪
▪

Diverse sales functies in de farma en medical devices industrie
Leidde en begeleidde vele selectie procedures op board room niveau
Ervaren management auditor in de Gezondheidszorg, Opleidingsmarkt,
Energie, Infrastructuur, Overheid en Woning corporatie sector
Voormalig toezichthouder in de kinderopvang
2011 Co-founder and partner Van der Laan & Company

EXTENDED BIO - ENGLISH
Nicolette started her career in various sales management positions in the
pharmaceutical and medical devices industries. In the 1990’s Nicolette first became
an executive search consultant at Nijsse Management Consultants.

The work suited her; she took on roles as senior manager at Deloitte Human Capital,
Ebbinge & Company and Holtrop Ravesloot & Partners. Nicolette has guided complex
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selection procedures at executive board level and performed management audits in
both the public and private domain such as health care, education, energy,
infrastructure and housing corporations.

EXTENDED BIO - DUTCH
Nicolette startte haar loopbaan als Sales Manager in de farmaceutische en medical
devices industrie. Midden jaren negentig vervolgde Nicolette haar carrière als
consultant werving en selectie bij Nijsse Management Consultants. Deze rol paste
haar goed.

Zij was werkzaam als Senior Manager bij Deloitte, Ebbinge & Company en Holtrop
Ravesloot & Partners. Nicolette begeleidde complexe selectie-procedures op
bestuurlijk niveau en voerde management audits uit in het brede publieke en private
domein zoals gezondheidszorg, onderwijs, energie sector, infrastructuur en
woningcorporaties.
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Nicole Boevé, MSc
Email: n.boeve@vanderlaanco.nl
Phone: +31 6 397 699 30
Twitter: http://twitter.com/nboeve

MINI EXTRACT ENGLISH
Nicole worked for more than fifteen years in consulting, IT, retail and automotive. She
had various management roles and she knows from experience how organizations
work and that diversity has added value.

MINI EXTRACT DUTCH
Nicole heeft meer dan vijftien jaar ervaring op het gebied van consultancy, ICT, retail
en automotive. Zij vervulde diverse management rollen en weet uit ervaring dat
diversiteit in organisaties echte toegevoegde waarde heeft!

EXTRACT ENGLISH
Nicole is a deeply knowledgeable professional with a background in consulting, IT,
retail and automotive. She has held various management roles, as well as working as
an independent consultant and international senior project manager in the retail
sector in the Netherlands and several other countries in Europe. Nicole’s experience
of how organizations work and how diversity can add value is well sought after. She
has a strong affinity with the HR and financial technological developments and startup scene.
What others say about her:
▪
▪
▪
▪

Professional and personal
Tactful and balanced
An eye for unique talents
Seeks to create win-win situations for both client and candidate needs

Career and education highlights:
▪
▪
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Business Administration alumni of Erasmus University in Rotterdam, the
Netherlands
Over 15 years of consultancy experience in ICT, retail and automotive

▪

2011 Built successful executive search practice with In Touch women resource
management

In 2014, she joined Van der Laan & Company as business partner.

EXTRACT DUTCH
Nicole is een zeer ervaren professional met een achtergrond in consulting, ICT en
retail. Zij vervulde diverse management rollen: als zelfstandig consultant en als
internationaal senior project manager in Nederland en daarbuiten waaronder Polen.
Nicole heeft zelf ervaren hoe organisaties werken en hoe diversiteit bijdraagt aan
succes van teams. Zij heeft veel ervaring op gebied van HR, ICT in zowel corporate als
ook kleinere organisaties en een sterke affiniteit met HR, fin tech innovaties en startups.
Wat anderen over haar zeggen:
▪
▪
▪
▪

Professioneel en persoonlijk
Tactische en gebalanceerde bruggenbouwer
Oog voor unieke talenten
Zoekt win-win bij haar opdrachtgevers en kandidaten

Carrière hoogtepunten:
▪ Studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus University in Rotterdam
▪ Meer dan 15 jaar ervaring als consultant in de ICT, retail en automotive
▪ 2011 Bouwde de executive search praktijk van In Touch women resource
management succesvol uit
2014 Trad toe als partner bij Van der Laan & Company

EXTENDED BIO - ENGLISH
Nicole studied Business Administration at Erasmus University in Rotterdam, and
worked for more than ten years at Capgemini in consulting and IT. She had various
management roles and worked for a number of years as an independent consultant
and international senior project manager in the retail, automotive and other industries
in The Netherlands and several other countries in Europe. In 2011, she started in
executive search with In Touch women resource management. There she built a
successful executive search practice for female executives. She knows from
experience how organizations work and that diversity has true added value. After the
alliance between Van der Laan & Company and In Touch, Nicole became a partner at
Van der Laan & Company in 2014.
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EXTENDED BIO - DUTCH
Nicole heeft na haar studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
meer dan tien jaar bij Capgemini gewerkt op het gebied van consulting en ICT. Zij
vervulde diverse management functies en werkte een aantal jaren als zelfstandig
consultant en internationaal senior project manager. In deze hoedanigheid was zij
actief in de automotive, retail en andere industrieën in Nederland en andere landen in
Europa. Begin 2011 heeft Nicole zich verbonden aan In Touch women resource
management. Daar bouwde zij de executive search praktijk verder uit en maakte zij
een succesvolle start met het coachen van vrouwelijke executives. Uit ervaring weet
zij hoe grote organisaties werken en dat diversiteit in teams echte toegevoegde
waarde levert. Na de alliantie tussen Van der Laan & Company en In In Touch women
resource management in 2014 is Nicole als partner toegetreden bij Van der Laan &
Company waar de executive search activiteiten zijn ondergebracht.
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