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 Marc de Boer  

 

 Profielschets 

  Inzetbaar als projectmanager of programmamanager   

Techniek is mijn basis, in opleiding en ervaring, en techniek boeit mij nog altijd mateloos. De wereld van talen en 

methodieken in softwareontwikkeling volg ik met interesse. Ik word enthousiast van concrete resultaten: een app 

die in de stores staat, tastbare producten die verscheept worden en mensen aan de slag op een vernieuwde 

werkplek, zoals aan de burgerzakenbalie bij de gemeente. 

 

Tegelijkertijd heb ik in de loop van de jaren mijzelf beter leren kennen en heb ik mijn hart kunnen openen naar 

mijzelf en de wereld om mij heen. Dat heeft mij als mens, manager en coach doen groeien en het besef gebracht 

dat samenwerking, bewustzijn en compassie de essentie zijn van waaruit organisaties en teams echte 

veranderingen kunnen maken. 

 

Ik ben een echte probleemoplosser: praktisch, onafhankelijk en professioneel. Ik kan mijzelf in korte tijd een plek 

of uitdaging eigen maken en vervolgens energiek en soms onconventioneel aan de slag gaan. Ik hou daarbij altijd 

het gewenste eindresultaat in het oog, werk zorgvuldig en heb respect voor de omgeving. 

 

• Sterk in politiek en organisatorisch complexe trajecten met vele stakeholders, zoals bij de landelijke overheid, 

bij banken als ABN AMRO en Deutsche Bank en in de industrie, bijvoorbeeld bij Daewoo en Procter & Gamble 

• Gecertificeerd Prince 2 en Agile Scrum PO en SM; meer dan 10 jaar ervaring met Agile, ook op grote schaal 

(LeSS en SAFe) 

• Technische basis via MSc in kunstmatige intelligentie 

• 12 Jaar ervaring als softwareontwikkelaar en -architect 

• 11 Jaar ervaring als projectmanager, met name in realisatie en implementatie van software 

• 4 jaar ervaring als product owner 

• Diverse branches zoals marketing, design, cognitieve psychologie, voeding, zorg, taal, finance en gaming. 

• Internationaal gewerkt in onder andere Spanje, Engeland, Italië, Azië en het Midden-Oosten 

• Engels als tweede moedertaal via wonen en werk in Engeland en VS 

• Enneagram: type 2w1; Myers Briggs: ESFJ, Belbin: Teamworker, Communicatiestijl: Promotor, DISC: centraal  

 

 Werkervaring 

2020 – 2021 Inspecteur toegankelijkheid   Cardan Technobility 

  Cardan Technobility onderzoekt en adviseert rondom digitale toegankelijkheid: het bruikbaar zijn van o.a. 

websites en apps voor iedereen.  

  Ik voer onderzoeken uit en geef advies en begeleiding bij nieuwbouw en verbeteringen. 

 

2018 - 2019  Projectmanager  Idemia 

  Idemia staat voor ‘augmented identity’: privacy en veiligheid gecombineerd in fysieke en virtuele 

identificatiemethoden. Mijn rol: managen van het vernieuwen van zowel de software als de hardware in het 

proces van aanvragen en uitgeven van Nederlandse paspoorten en ID-kaarten. Dit omvat onder andere openbare 

aanbesteding met BZK, vendor selectie, scrumteams begeleiden en het organiseren van de uitrol naar gemeenten. 

Het informeren van en de besluitvorming met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is hierbij een belangrijk 

aspect. Budget €5m, aansturen van 2 ontwikkelteams van elk 10 mensen en 10 mensen in operatie. 

  

Persoonsgegevens 

Marc de Boer 
Telefoon  06-14460350 
e-mail marc.de.boer@sology.nl 
Woonplaats Amsterdam 
Geboortedatum  21 oktober 1969 
Nationaliteit Nederlandse 
 

http://www.technobility.nl/
http://www.idemia.com/
http://www.sology.nl/
http://www.linkedin.com/in/marcdeboersology


 

2018 – 2019  Co-founder en product owner  Glass-wrap 

  Glass-wrap is een innovatieve manier om glazen ruiten te beschermen tijdens vervoer en opslag: duurzamer, 

veiliger en goedkoper. Mijn rol: begeleiden van de marktintroductie met een gedistribueerde cradle-to-cradle IT-

oplossing via strategie, partnermanagement en het begeleiden van softwareontwikkeling. Budget €1,5m, 

teamgrootte 8 mensen 

 

2017 - 2018  IT-audit-consultant    ABN AMRO bank 

  Mijn rol: het leveren van technische- en proceskennis voor het auditen van de IT-systemen van de bank. Via 

interviews en onderzoeken komen tot identificatie van risico’s die het gebruik van platformen en toepassingen 

met zich meebrengen, en samen met de business komen tot oplossingen voor mitigatie en reductie daarvan. 

 

2014 - 2017  International projectconsultant      Backbase 

Het Backbase Customer Experience Platform maakt rijke multi-channelportals en mobiele applicaties mogelijk 

voor financiële instellingen, geïntegreerd met bestaande systemen. Met de moderne technologie, korte time-to-

market en flexibiliteit van het platform kwalificeert Gartner Backbase als ‘Visionary’ en Forrester als ‘Leader’. 

Mijn rol: uitwerken van digitale strategie, C-level advies, begeleiding van de conceptfase, realisatie en uitrol van 

mobiele applicaties en websites voor bankieren. Verbeteren van de samenwerking via de Agilemethodiek met 

opdrachtgevers, binnen het team en ook binnen de Backbase Tribes en Squads.  

Klanten onder andere Hiscox (UK en US), Siam Commercial Bank (Thailand) en Deutsche Bank (Italië en Portugal)  

Meerdere projecten tegelijk, budgetverantwoordelijkheid €2m per jaar, teams ongeveer 8 personen per project.  

2015 -2019   Medeoprichter en productontwikkelaar    Addam 

Addam ontwikkelt en exploiteert programma’s om medewerkers hun vitaliteit te laten ontdekken via voeding, 

mindfulness en slaap. Een combinatie van online-instrumenten, workshops en goed eten. Mijn rol: algemene 

bedrijfsvoering en het leiden van de productontwikkeling.  

Producten zijn onder andere FoodChallenge, Food Challenge app en de Vitaliteitskaart. 

2013   Projectmanager     Nomads 

  Nomads is een fullservice-mediabureau met een sterk specialisme in merkontwikkeling.  

  Mijn rol: het begeleiden van projecten zoals: 

Killzone Mercenary 

• Ontwerp, ontwikkeling en uitrol van de website bij dit Playstation Vitaspel 

• Techniek: Playstation Vita, Playstation 4, Java/Spring, AWS 

Pampers Baby Book 

• Facebookapplicatie voor het samenstellen van een sociaal fotoboek 

• Ontwerp, ontwikkeling en uitrol naar 31 landen 

Budget €0,5M per project, teamgrootte 6-8 mensen. 

2011 –2013  Operationeel manager en projectmanager      eVision Industry Software 

eVision ontwikkelt, implementeert en onderhoudt software voor de operationele veiligheid in de industrie. Vooral 

voor bedrijven met een 24-uurs operatie en met activiteiten die risico met zich meebrengen zoals hoge druk en 

temperatuur is een integraal veiligheidsbeleid met vergunningen voor alle werkzaamheden essentieel. De 

belangrijkste branches zijn olie-, gas-, en procesindustrie. 

Mijn rollen: 

• Dagelijkse leiding tijdens groei van 20 naar 50 man personeel  

• Professionaliseren en uitbreiden van de organisatie 

• Bedrijfsbreed Agile Scrumproces doorvoeren 

• Projectmanager en product owner voor implementaties in VS, Abu Dhabi, Australië, Zuid-Korea en Myanmar 

Techniek: .NET, TFS, SharePoint, Web Services 

 

 

http://www.glass-wrap.com/
http://www.abnamro.nl/
http://www.backbase.com/
http://www.addam.nl/
http://www.food-challenge.nl/
https://foodchallenge-app.nl/
http://vitaliteitskaart.hutten.eu/
http://www.nomadsagency.com/
https://mercenary.killzone.com/
https://apps.facebook.com/pampersbabybook/
http://www.evision-software.com/


2010  Programmamanager     Lost Boys 

Mijn rol: overkoepelend project- en klantmanagement voor onder andere Sara Lee, de grootste klant van Lost 

Boys. E-Commerce, brand sites en campagnes voor koffie-, thee-, en bodycare-producten, wereldwijd. Belangrijke 

sites gerealiseerd zijn douweegbertsenmeer.nl, decs.nl en lorespresso.fr  

Techniek: .NET, MS Commerce Server, SharePoint, Web Services, SAP 

Budget €1,5m per jaar 

 

2009  Projectmanager en functioneel ontwerper    Greenpeace International 

Als franchiseorganisatie heeft Greenpeace de uitdaging om haar 40 regionale afdelingen te ondersteunen in eigen 

initiatieven en tegelijkertijd eensgezind en duidelijk te communiceren over doelen en acties. 

Mijn rol: product owner, functioneel ontwerper en projectmanager voor contentmigratie 

• Techniek: EPiServer, Microsoft .NET 

2007 -2009  Technisch manager      IJsfontein   

IJsfontein is specialist in interactieve communicatie via spelend leren. Onderwerpen als voeding, 

wereldburgerschap en mediawijsheid voor 4 tot 14 jaar: online, in de klas en in musea. Spelenderwijs leren over 

bedrijfscultuur en veranderingen, ook in de zakelijke dienstverlening zoals bij fusies. 

• Als technisch manager met de operationeel manager verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding; 

• Eindverantwoordelijk voor een team van 10 programmeurs, technische inhoud rond commercie en de 

kwaliteit van uitvoering.  

2006-2007  Architectuur en ontwerp      Ministerie van Financiën /  Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Als eerste departementen moderniseerden Financiën en Buitenlandse zaken hun publieke website volgens de 

overheidsstijlgids. Daarnaast heeft de overheid het Hippo Open Source CMS gekozen als voorkeursplatform. Het 

volledige traject van specificatie, realisatie, contentmigratie en beheer was in handen van Ordina / The VisionWeb 

/ Clockwork en Hippo, met outsourcing naar Italië.  

• Architect; verantwoordelijk voor functionele en technische aspecten; aansturen van bouwteam  

• Techniek: Hippo CMS, Apache web server, mySQL database, Cocoon, JUnit, Cruise control 

 

2004 -2007  Softwarearchitect en teamleider      Clockwork  

Clockwork is één van de grootste bureaus op het gebied van interactieve digitale media; een full-servicebureau 

voor klantbediening.  

• Als softwarearchitect verantwoordelijk voor de technische visie.  

• Klanten onder andere Staatsloterij, ABN Amro, Wehkamp en Stork 

2000 -2003  Softwareontwikkelaar      Utopics / Ordina Finance Business Solutions   

Het zelfstandig software-innovatiebureau Utopics werd onderdeel van de Ordina Groep. Als divisie binnen de 

sector Finance was Business Solutions verantwoordelijk voor de complexere enterprise projecten. 

Mijn rol: architectuur, consultancy en ontwikkeling van software. 

1995 -2000  Softwareontwikkelaar      ChipSoft ZIS 

ChipSoft is één van de grootste leveranciers van Ziekenhuis informatiesystemen (ZIS). Door als eerste van 

client/server technologie en later webtechnologie gebruik te maken toonaangevend geworden in de branche. 

Mijn rol: ontwerp, ontwikkeling en implementatie van software, voornamelijk voor de medisch specialistische 

praktijk en de centrale patiëntenregistratie. 

  

http://www.lbi.com/nl/
http://www.greenpeace.org/international/en/
http://www.ijsfontein.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz
http://www.clockwork.nl/
http://www.ordina.nl/
http://www.chipsoft.nl/


 

 Opleidingen 

• Holistic counseler    Working with People    2020 (lopend) 

• Persoonlijke ontwikkeling en zielswerk     Path of Love    2018 

• PRINCE2 foundation       Exin    2016 

• Certified Scrum Master       Zilverline    2014 

• Certified Product Owner    Zilverline    2015 

• Rational Unified Process       Rational    2012 

• Visual Age for Java certified developer       IBM    2010 

• Certified Java programmer       Sun    2009 

• Microsoft Certified System Engineer (MCSE)    Microsoft    2008 

• Microsoft Certified Professional         Microsoft    2006 

• MSc Kunstmatige intelligentie     Universiteit van Amsterdam    1996 

 

 Methodieken en tooling  

Methodieken 

• Agile Scrum, Kanban 

• Rational Unified Process 

• DSDM 

• Prince 2 

• UML 

Tooling 

• Jira, Confluence, Jenkins 

• Visual Studio, TFS 

• CMS-en zoals Drupal, Typo3, Hippo, Alfresco en SiteCore 

• eCommerce met MS Commerce server, Magento en Demandware 

• MS Visio, MS Project

 En verder  

• Zielswerk en persoonlijke ontwikkeling bij Path of Love. Dit zijn intensieve, transformerende groepsweken 

waarin diep zelfonderzoek wordt gedaan, deels gebaseerd op de leer van Osho. 

• Tweemaal twee weken als vrijwilliger gewerkt in vluchtelingenopvang op Lesbos 

• Tweewekelijks als vrijwilliger werkzaam bij o.a. de voedselbank en in dagbesteding voor ouderen  

• Ik hou van duursporten, vooral hardlopen en fietsen 

• Ik heb een brede interesse in cultuur, geschiedenis en taal en reis graag 

• In co-ouderschap voed ik twee prachtige tienerdochters op. 

 

https://www.workingwithpeopletrainings.com/
https://pathretreats.com/

