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Expertisegebieden 
• Opstellen Human Capital Agenda

• Strategisch HR-beleid

• Herontwerp Learning & Development

• Personeelsontwikkeling

• Beloningsprogramma’s

• HRM in de boardroom

• Leren Ontwikkelen Presteren

• Microlearning

• Bestuur en organisatie

• Corporate governance


Branche ervaring 
• Financiële sector

• Technologie

• Zorg

• Zakelijke dienstverlening

• Productie

Schijnbaar onoplosbare personeelsissues die de groei 
van je bedrijf of organisatie belemmeren? Complexe 
kwesties waar de traditionele HR / P&O werkwijze 
faalt? Daar kick ik op. Sta direct ‘aan’ als strategisch 
sparringpartner. Daag uit om mogelijke scenario’s te 
bedenken. Dilemma’s scherp te krijgen. Vanuit andere 
perspectieven te kijken. Zo komen oplossingen binnen 
handbereik. 

Mijn kracht ligt in het domein Personeel & Organisatie | 
HR | L&D. Mijn passie is Leren - Ontwikkelen - 
Presteren. Ik breng ervaring, energie, enthousiasme en 
wil om samen met gelijkgestemde professionals én 
klanten te bouwen aan oplossingen die werken. Samen 
bouwen aan succes. Met energie en plezier! 

In mijn vrije tijd speel ik viool in een orkest, kwartet, duo 
en solo.  

Mijn toegevoegde waarde  
• Missie visie en strategie van de organisatie 

vertalen naar divisies, teams en medewerkers

• Samen resultaten behalen met professionaliteit en 

plezier

• Projecten en programma’s coördineren 

• Veelzijdig: in staat te schakelen tussen 

verschillende rollen (aanjager, adviseur, 
sparringpartner, trainer, verbinder)


• Brede ervaring in zakelijke dienstverlening, bestuur 
en toezicht


• Goed financieel en juridisch onderlegd


 
Ervaring 
Adviseur | Project Manager
2017 - heden | Zelfstandig | Eigenaar Kager-159 Works
Ad hoc analyse- en adviesopdrachten:

• Herijking totale beloningspakket Raad van Bestuur 

van regionaal recreatiepark (De Leistert, 2020)

• Herijking en benchmarking beloningspakket 

bestuurder koepelorganisatie van werkgevers in de 
zorg na herstructurering van stichting tot 
coöperatie (Regio Plus, 2019)


• Onderzoek honorering c.q. vacatieregeling voor 
bestuursleden van beroepsvereniging van 
verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN, 2017)
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Opleiding 
Rechtsgeleerdheid, fiscaal recht  
1983 - 1989 | UVA 


HBO Fysiotherapie
1974 - 1979 | Hogeschool Leiden 

Trainingen  
• MapsTell Guide (2020)

• TOP Pitch- en Presentatie Programma 

(2019)

• Wendbaarheid & Talentontwikkeling 

(2018) 

• Nationale Artificial Intelligence training 

(2018)

• Masterclass Modern belonen voor 

onderscheidend werkgeverschap 
(2018)


• Job engineering (2017)

• NVTZ Academie, Ontwikkelsessie 

voor Voorzitter Raad van Toezicht in 
de zorg (2013)


• Nationaal Register, Toezicht op 
financiën II: (2010)


• Leadership in HR (2009)


Paula Kager 
Business Improver

Ervaring (vervolg) 
Project-/programmamanagement a.i.: 
• Project Human Capital Agenda programmering, 

financiering en uitvoering:  
Cyberwerf: samenwerking ROC Mondriaan (mbo-
IT), cyberwerfspecialisten en MKB-bedrijven (inzet 
studenten voor cybersecurityscans bij bedrijven); 
Security à la Carte: valideren interactieve tool 
loopbaanpaden binnen totale veiligheids- en 
beveiligingsdomein bij stakeholders; 
Organisatie interactieve sessie voor HR-
functionarissen over opzetten effectieve 
vacatureteksten. (The Hague Security Delta, 2019)

Traject ontwikkeling, ontwerp en productie:

• serie van vier ‘Deep Dive’ blended leertrajecten 

voor adviseurs People & Organisation

• serie van drie e-learningmodules voor 

professionals internationale beloningspraktijk 
(2017-2018 | PwC)


Bestuurlijke rol: 

• Bestuursvoorzitter Nederlands Genootschap van 

Tolken en Vertalers (2017 - heden)

• Mede-initiatiefnemer / scribent van Convenant 

Vertaalsector Nederland, 
samenwerkingsovereenkomst tussen 
vertaalbureaus en zelfstandige vertalers 
(2019-2020)


Eerdere ervaring: 
1995 - 1999 | Nauta Dutilh | Senior belastingadviseur
1988 - 1994 | Coopers & Lybrand | Belastingadviseur
1979 - 1988 | Nieuw Vredenburg | Fysiotherapeut

Referentie 
“In 2010 werd de Raad van Toezicht van de Robert Coppes Stichting 

vernieuwd en verjongd met drie leden; Paula was daar een van. Zij 
hebben een indrukwekkende professionalisering doorgevoerd. Vanaf 2013 

gaf Paula daar	als voorzitter leiding aan. Zij is deskundig, betrokken, 
integer en verbindend. Een echte teamspeler en een bijzonder goede 

sparringpartner voor mij als bestuurder. Paula bracht de raad naar een 
hoger niveau. Zij creëerde een raad met impact. Daar plukken we in onze 

organisatie nog altijd de vruchten van.”  
Monique Beukers - bestuurder Robert Coppes Stichting
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