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Biografie  

Drs. Eric Maagdenberg. 

Eric Maagdenberg is een doorgewinterde professional met 21 jaar deskundige leiderschapservaring 

in senior algemeen management, strategie, bedrijfsadvisering, grote projecten en verander-

programma's. Naast het hebben van een drs. bedrijfskunde titel van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, heeft Eric ruime ervaring met en diepgaand inzicht in wereldwijde opererende bedrijven 

opgedaan in kleine tot grote organisaties in een breed scala van industrieën. Hij wordt erkend als een 

‘out-of-the-box’, strategisch denker met de kunde om snel tot de kern van de zaak te komen en is 

bedreven in het vinden van creatieve oplossingen om duurzaamheid en groei te creëren, projecten 

uit te voeren en van strategie naar rendement te brengen. Als manager is Eric een samenwerkend 

leider die anderen in staat stelt te slagen, de omgeving en de motivatie creëert om hen te helpen te 

excelleren. Hij is bedreven in het creëren van mogelijkheden om zaken in gang te zetten, alsook in 

het opbouwen van goede relaties. 

Eric heeft in de financiële sector leiderschap getoond bij Nationale Nederlanden en blonk uit als een 

veranderagent in diverse grootschalige projecten. Bovendien stelt zijn vermogen om zowel de grote 

lijnen te analyseren als in meer beperkte scenario’s te opereren hem in staat om te werken als 

ervaren consultant, adviserend in diverse industrieën. Naast resultaatgerichtheid en talent in het 

leveren van strategische analyses en aanbevelingen, stellen zijn ondernemende vaardigheden hem in 

staat om succesvol te zijn bij het opzetten (en verkopen) van zijn eigen winstgevende bedrijven. Op 

basis van deze ervaring en zijn vermogen om een prestatiegerichte 'katalysator voor (strategische) 

verandering, groei en innovatie' te zijn, heeft Eric Sixth Sense Consultancy Inc ('SSC') opgericht. Deze 

onderneming heeft twee locaties (in Toronto, Canada en in Haren, Nederland). 

 

SSC is een interim- en adviesbureau gebaseerd op baanbrekende toekomstgebaseerde Enterprise 

Risk Management, Stakeholder Analyse en Strategische Planning principes en levert bedrijven advies, 

interim-diensten en training. Het is opgericht om bedrijven en organisaties te helpen  kritieke 

problemen en blokkades te identificeren en te beoordelen, die hen verhinderen hun volledige 

potentieel te bereiken en hen blootstellen aan risico's in zowel hun operationele als strategische 

activiteiten. SSC werkt met hen samen om (verander)strategieën te ontwikkelen en te 

implementeren die de obstakels elimineren, winst in stand houden en groei versnellen. 

Naast zijn professionele toewijding en prestaties, is Eric toegewijd aan zijn familie en de  

maatschappij door onder andere coaching van zijn dochters hockeyteam en toetreding tot de 

bestuursraad van de CNBPA (Canadian Netherlands Business and Professional Association) met de 

bedoeling om  actief betrokken te zijn in de professionele gemeenschap  van Toronto. 


