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Inzetbaar als projectmanager of product owner
Ik doe het liefst inhoudelijke project begeleiding, vanuit branche en technische kennis
Ruime ervaring met Agile Scrum, ook op grote schaal (LeSS en SAFe)
Ervaring met politiek en organisatorisch complexe trajecten
Internationale ervaring met ontwikkeling en implementatie in VS, Australië, Azië en Midden-Oosten
Gecertificeerd Prince 2 en Agile Scrum
Ik draag bij aan succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.
Ik ben een zogenaamde “T-shaped professional”: ik combineer een breed spectrum van expertise overschrijdende
vaardigheden met diepe specialistische kennis. In de breedte o.a.: marketing, design, cognitieve psychologie,
voeding, zorg, taal, finance en gaming. Specialistisch: effectieve bouw en implementatie van software.
Mijn visie is dat teams op hun best zijn als iedereen het doel onderschrijft; de verschillen overstijgen door de
gezamenlijkheid te benadrukken.

Werkervaring
2018 – nu

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 IToplossing, via strategie, partner management, functioneel ontwerp en dagelijks backlog beheer.

2017 - 2018

IT audit consultant

ABN Amro bank

Mijn rol: het leveren van technische en proceskennis die bijdraagt aan audits 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 project consultant

Backbase

Het Backbase Customer Experience Platform maakt rijke multi-channel portals 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 tot ‘Visionary’ en Forrester tot ‘Leader’.
Mijn rol: uitwerken van digitale strategie, C-level communicatie, begeleiding bij de inceptie, realisatie en uitrol van
mobiele applicaties en websites voor bankieren. Via de Agile methodiek de samenwerking met opdrachtgevers,
binnen het team en ook binnen de Backbase Tribes en Squads verbeteren.
Klanten onder andere Hiscox (UK en US), Siam Commercial Bank (Thailand), Deutsche Bank (Italië en Portugal),
Bank Degroof (België) en ABN Amro.
Tooling: Jira, Basecamp, Salesforce
2015 -nu

Mede-oprichter en product ontwikkelaar

Addam

Addam ontwikkelt en exploiteert programma’s om medewerkers hun vitaliteit te laten ontdekken via voeding,
mindfulness en slaap. Een combinatie van online tools, devices, workshops en goed eten.
Mijn rol: algemene bedrijfsvoering en het leiden van de product ontwikkeling.
Onder andere FoodChallenge, Food Challenge app en Vitaliteitskaart.

2013

Project manager / product owner

Nomads

Nomads is een full service media bureau met een sterk specialisme in brand ontwikkeling.
Mijn rol: het begeleiden van projecten, zoals:
Killzone Mercenary
Ontwerp, ontwikkeling en uitrol van de companion website bij dit PS Vita spel
Techniek: Playstation Vita, Playstation 4, Java/Spring, AWS
Pampers Baby Book
Facebook applicatie voor het samenstellen van een sociaal fotoboek
Ontwerp, ontwikkeling en uitrol naar 31 landen
2011 –2013

Operationeel manager en project manager
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 mee brengen 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 Scrum proces doorvoeren
Project manager en product owner voor implementaties in VS, Abu Dhabi, Australië, Zuid-Korea en Myanmar
Techniek: .NET, TFS, SharePoint, Web Services

2010

Programma management

Lost Boys

Mijn rol: overkoepelend project- en klantmanagement voor o.a. Sara Lee, de grootste klant van LBi Lost Boys. ECommerce, brand sites en campagnes voor koffie, thee en body care producten, wereldwijd. Belangrijke sites
gerealiseerd zijn douweegbertsenmeer.nl, decs.nl en lorespresso.fr
Techniek: .NET, MS Commerce Server, SharePoint, Web Services, SAP
2009

Functioneel ontwerp / product owner en project management
Greenpeace International
Als franchise organisatie 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 content migratie
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. Maar ook in de zakelijke
context over samenwerken, en 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 zullen Financiën en Buitenlandse zaken haar publieke website moderniseren volgens de
overheidsbrede stijlgids. Daarnaast heeft de overheid het Hippo Open Source CMS gekozen als voorkeursplatform.
Het volledige traject van specificatie, realisatie, content migratie en beheer is in handen van het viertal Ordina /
The VisionWeb / Clockwork / 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

Software architect en teamleider

Clockwork

Clockwork is één van de grootste bureaus op het gebied van interactieve digitale media; een full-service bureau
voor klantbediening.
Als software architect verantwoordelijk voor functionele en technische consistentie
Klanten onder andere Staatsloterij, ABN Amro, Wehkamp en Stork
2000 -2003

Software ontwikkelaar

Utopics / Ordina FBS

Het zelfstandig software innovatie bureau Utopics werd onderdeel van de Ordina Groep. Als divisie binnen de
sector Finance was Business Solutions verantwoordelijk voor de complexe enterprise projecten.
Mijn rol: architectuur, consultancy en ontwikkeling van software ontwikkelingstrajecten.
1995 -2000

Software ontwikkelaar

ChipSoft ZIS

ChipSoft is één van de grootste leveranciers van ziekenhuis informatie systemen (ZIS). Door als eerste van
client/server technologie en later web technologie gebruik te maken toonaangevend in de branche.
Mijn rol: ontwerp, ontwikkeling en implementatie van software, voornamelijk voor de medisch specialistische
praktijk en de centrale patiëntenregistratie.

Opleidingen
Doctoraal Informatica, specialisatie kunstmatige intelligentie
Certified Scrum Master
PRINCE2 foundation
Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified System Engineer (MCSE)
Rational Unified Process
Certified Java programmer
Visual Age for Java certified developer

Universiteit van Amsterdam
Zilverline
Exin
Microsoft
Microsoft
Rational
Sun
IBM

Persoonlijke eigenschappen
Ik heb een brede en stevige technische achtergrond, met name in internet technologie
Concrete, tastbare producten en resultaten geven me voldoening
Ik hou van het overzichtelijk maken van complexe situaties en processen
Communicatief en organisatorisch vaardig, ook als het niet altijd gezellig is
Ruime ervaring met ontwikkelomgevingen, issue- en delivery management tools
Engels als tweede moedertaal via wonen en werk in Engeland en VS
Myers Briggs: ESFJ, Belbin: Teamworker/Specialist, Communicatiestijl: Promotor, DISC: centraal

Professionele specialisatie
Methodieken
• Agile Scrum, Kanban
• Rational Unified Process
• DSDM
• Prince 2
• UML

Tooling
•
Jira, Confluence, Jenkins
•
Visual Studio, TFS
•
CMS Drupal, Typo3, Hippo, Alfresco, SiteCore
•
MS Commerce server / Magento / Demandware
•
MS Visio, MS Project

En verder
Geboeid door voeding als middel tot presteren, preventie en genezing
Ik mag graag duursporten, vooral lopen en fietsen
Ik heb een brede interesse in cultuur, geschiedenis en taal en mag dus ook graag reizen
En twee prachtige tienerdochters

