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Koen heeft ruime ervaring in het verbeteren van inzicht in
winstgevendheid en kosten van organisaties. Hij werkt zowel in
de profit- als in de not-for-profitsector. Hij adviseerde onder meer
de minister van Financiën over het in 2013 verplicht gestelde
kostprijsmodel voor banken en verzekeraars. Zijn advies is integraal
overgenomen in de wet.
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