
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 

 
Naam:   Lily van Diepenbrugge-de la Fuente 
Adres:   Lariksweg 21, 8162 EG  EPE 
Telefoon  0578-577290 
Mobiel   06-54951125 
Geboorteplaats: Amsterdam 
Geboortedatum: 28-01-1956 
Burgerlijke staat: Gehuwd, twee kinderen 
Email:   info@lilyvandiepenbrugge.nl  
  
 
 

1. Opleidingen 
 
2015 – 2016 Arbeidsdeskundige, Post-HBO 

gevolgd bij Scolea 
 
1997 – 1998  Financieel Planner 
   gevolgd bij Baard Opleidingen 
 
1985 – 1986  Marketing Management (Nima B) 
   gevolgd aan het I.S.W. te Leiden 
 
1983 – 1984  NIMA-A 
   gevolgd aan het I.S.W. te Leiden 
 
1975 – 1976  Instituut Schoevers in Arnhem 
   richting: directie-secretaresse 
 
1974 – 1975  School voor Toeristische Vorming in Breda 
 
1969 – 1973  H.A.V.O. – Kottenpark College te Enschede 

vakken: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Aardrijkskunde, Geschiedenis en 
Economie. 
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2. Cursussen 
 
2011   Cursus Social Accountant 
 
2010 trainingscursus Coaching,  

Academie voor Innovatief Trainen te Arnhem 
 
2009 diverse Masterclasses Health Management,  

burn-out en persoonlijkheidsstoornissen 
 
1997   Curriculum bij Landmark 
 
1996   PP I en PP II bij het SVV 
 
1995   Assurantie B, bij het SVV in Utrecht 
 
1989 Cursus ‘Persoonlijke Ontwikkeling’ bij DMP te Turnhout (België) 
 
1986 Verkooptraining ‘Anderen Beïnvloeden’ van Eric Krauthammer te Noordwijk 
 
1980 Applicatie cursussen Instituut Schoevers: ‘Het werkarchief van de 

secretaresse’ en  ‘Voorbereiden en notuleren van vergaderingen’. 
 

 
 

3. Diversen 
 
1991 – 1993   Twee jaar in Duitsland gewoond, in verband met werk echtgenoot 
 
1974 Au-pair in Frankrijk 
 
1973 – 1974  High School in de Verenigde Staten bezocht 
 
 
Social media 
 
Actief op twitter en linked in  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Arbeidsverleden 
 
april 2015 - Heden Vanaf medio 2015 profileer ik mij als zelfstandig adviseur. Ik geef 

arbeidsdeskundige adviezen. Ik heb mij als zelfstandig ondernemer onder 
mijn eigen naam gevestigd. www.lilyvandiepenbrugge.nl  

 
2014 – april 2015 Care-Full werd in februari 2015 verkocht aan  

Veldhuis Advies Groep te Heerde.  
Ik ben actief betrokken geweest bij de integratie naar de nieuwe vorm van 
dienstverlening, waar ook een tweede arbodienst werd betrokken. 
Systemen, personeel en boekhouding werden samengevoegd. De nieuwe 
organisatie is NLG Werkvermogen gaan heten en vormt een 
samenwerkingsverband op gebied van casemanagement van elf grote 
onafhankelijke tussenpersonen. 
 

2002 – juli 2014 In juni 2002 ben ik directeur/eigenaar geworden van Hecht later ArbeidZōne. 
Een zelfstandig kantoor gericht op het grotere MKB, met als speerpunt 
verhoging van de arbeidsparticipatie bij onze klanten. Diensten op gebied van 
verzuimbeheersing en arbeidsvoorwaardenbeheersing met daarbij behorend 
meetinstrument: Vitaliteitmonitor. De Vitaliteitmonitor is een eigen 
ontwikkeling waarin organisaties zicht krijgen op de motivatoren van hun 
werknemers en hun beleving rondom vitaliteit, arbeidsomstandigheden en 
tevredenheid. 
Per 1 januari 2005 zijn deze activiteiten voortgezet als een werkmaatschappij 
van B+I te Zwolle. B+I Groep is een toonaangevend en eigentijds organisatie 
adviesbureau met ondernemende en inspirerende adviseurs. Wij worden 
gemotiveerd door het in beweging brengen van mensen en organisaties. 
Binnen Care-Full ben ik naast de dagelijkse leiding actief als case manager en 
adviseur gezondheidsmanagement. Ik motiveer organisaties en werknemers 
rondom twee belangrijke aspecten van mijn visie op verzuim: 

1. vitaliteit is een keuze  
2. iedereen is belastbaar  

Doelstelling daarbij is creëren van bewustwording rondom vitaliteit met als 
resultaat verzuimreductie. Daarnaast draag ik actief bij aan de verdere 
ontwikkeling van Care-Full.  
Care-Full is sinds 1 januari 2011 alleen nog als associé verbonden aan de B+I 
Groep. Ik heb een belang van 1/3 in Care-Full, samen met Ton van Berkel en 
Jan de Koning die ieder eveneens voor 1/3 aandeelhouder zijn. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1997 – 2002  BuroPost Adviesgroep te Epe 

Achtereenvolgens: 

lid management team en commercieel manager. BuroPost is een 

toonaangevend advies bureau dat zich met name richt op de vermogende 

particulier. Er is veel expertise opgebouwd over PSW-pensioenen en 

pensioenen voor DGA’s. Verantwoordelijk voor reorganisatie van team 

Financiële Planning en later commercieel verantwoordelijk voor met name de 

business-to-business. 

 

Mede aandeelhouder (25%) en statutair (mede)directeur van een nieuwe BV, 

werkmaatschappij: Adviesbureau Hecht. Actief in de markt van employee 

benefits. Geheel gericht op de business to business markt. Hecht maakte 

tevens deel uit van een franchiseformule 

 
1994 – 1997 directeur/eigenaar van een advies bureau op gebied  

van levensverzekeringen.  
Doel: financieel optimale oplossingen adviseren ten behoeve van 
particulieren. 
 

1990 – 1991  Inconet B.V. (later Syntegra) 
in de functie van marketing manager, verantwoordelijk voor naambekendheid 

en positionering. Tevens verantwoordelijk voor de organisatie van opdrachten 

ten behoeve van een tiental consultants, actief in advisering van, op 

informatiebeleid gerichte projecten. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1983 – 1990  Computer Associates (voorheen UCC/UCCEL) 
   achtereenvolgens in de onderstaande functies: 
 

als office manager en marketing assistent van UCC (Nederland) B.V. te Den 
Haag; 
voor UCCEL Software Products BV te Vianen als marketing assistent, 
rapporterend aan Nederlandse directie; 
daarna als marketing assistent, verantwoordelijk voor marketing activiteiten 
binnen Nederland, rapporterend aan Europees hoofdkantoor 
sales consultant voor MVS mainframe software, medeverantwoordelijk voor 
alle middelgrote en grote accounts’; 
account manager voor de MVS/VSE/VM markt, verantwoordelijk voor alle 
grote en middelgrote accounts; 
vanaf  1 april 1989 als senior account manager verantwoordelijk voor 
aansturen van commerciële en technische mensen. Klantenkring: top dertig 
industriële bedrijven. 

 
1980 – 1983  Precious Metals Ltd. in Alderney (U.K.) 
   als management assistent/tolk voor een Duits/Nederlandse directie 
 
1979 – 1980  Randstad Uitzendbureau in Utrecht 
   via Randstad voor diverse bedrijven steeds als secretaresse 
 
1978 – 1979  Marfo B.V. (Martinair) in Lelystad 

als directie-secretaresse voor de directeur van een 
diepvriesmaaltijdenfabriek. 

 
1976 – 1978  Landbouwhogeschool in Wageningen 
   werkzaam als secretaresse van een professor in de Biochemie 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Referenties  
 
De heer Richard A. Maddocks te Soest, oud-directeur UCCEL  
(Computer Associates). 

   
De heer Wouter Hurts te Apeldoorn, voormalig lid Raad van Bestuur  
Free Record Shop. 

 
   De heer Hans Vervoort te Apeldoorn, directielid BuroPost. 
 
   De heer Atwill Louwerse van de Coach Company uit Hollandsche Rading 
 
   Ton van Berkel, aandeelhouder B+I Groep, te Wageningen 
 

Bob Veldhuis, directeur/eigenaar Veldhuis Adviesgroep te Heerde. 
 
Privé Ik ben getrouwd met Tony van Diepenbrugge, luitenant generaal (b.d.) in het 

Nederlandse leger, met wie ik twee prachtige kinderen heb. Andrew is 27 en 
een fanatiek hockeyer en studeert Internationale Marketing; onze dochter 
Esmee is eveneens een sportieve levensgenieter van 26 en werkt als 
accountant bij PWC.  
Wij hebben een druk en actief sociaal leven waarin onze leef- en 
werkwerelden elkaar regelmatig treffen. Sport, gezelligheid, ontspanning en 
verantwoordelijkheid in onze maatschappelijke functies zijn belangrijke 
drijfveren. 

 
 
 
 
 
 


