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Geboren in Zwolle op 18-01-1971
Samenwonend in Groningen
Ingenieur in de Informatica

Inzetbaar als senior ICT adviseur op gebied van:
• Informatie- en applicatie architectuur
• Business- en informatie analyse
• Data management
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Profiel

M: 06-51552338

Sinds 2007 werk ik als zelfstandig ICT adviseur. In de jaren daarvoor
heb ik bij twee bedrijven gewerkt: Utopics (Ordina) en ITCG. In mijn
tijd bij Utopics heb ik veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen
van 'flexibele' (configureerbare) systemen; deze zouden
tegenwoordig low code platforms worden genoemd. In mijn tijd bij
ITCG heb ik me verdiept in data: datawarehousing, business
intelligence, dataconversie, datakwaliteit.

Opleidingen
Regulier:
Gymnasium ß(1989)
Informatica aan
Universiteit Twente (1995)
Met BICA aantekening
(bestuurlijke informatica)
Overig
SAFe 4.5 Certified PO/PM
(2018)
Det Norske Veritas – Data
Vault seminar en
certificering (2008)
Prince II Foundation
(2007)

Loopbaan
Ordina Public Utopics
(1995 – 2001)
– ICT Architect
– Analist, Ontwerper
– Consultant systeemontwikkel concepten
(OO, CBD, FAST)
ITCG (2001 – 2007)
– Data analist
– Consultant
Zelfstandig (Hagnos
Consultancy (2007 – nu)
– Zie Projectervaring

Als zelfstandig adviseur voel ik me daarom thuis in beide werelden:
zowel in de systeemontwikkeling gericht op ondersteunen van
primaire processen, als datagerichte trajecten.
Ik kan goed uit de voeten als analist of architect in een project of
programma dat een groot verandertraject realiseert met een zware
ICT component. Daarbij opereer ik altijd in een rol die de business en
ICT met elkaar verbindt. Ik schuw het conceptuele zeker niet, maar
volg het liefst een pragmatisch pad naar een goede oplossing. De
wijze waarop dat gebeurt is sterk afhankelijk van de context. Er
bestaat geen “kookboek” met recepten die altijd tot succes leiden.
Het gaat erom samen met de opdrachtgever en projectcollega's te
bepalen wat werkt.
De afgelopen jaren heb ik met name gewerkt als architect bij de
overheid, in de ontwikkeling van grote, regelgebaseerde
zaaksystemen, alsmede in verschillende aspecten van Data
Management. Dit gebeurde altijd in een agile werkwijze, met een
omvang variërend van een tweetal scrum teams tot meer dan tien
teams opererend in een SAFe* 'Value stream'.
Naast dit type opdrachten heb ik een aantal trainingen gegeven op
het gebied van Data Vault modelleren en DAMA DMBOK in
samenwerking met Eduvision.
Tot slot: ik woon sinds 1999 samen in Groningen, waar ik buiten het
werk veel tijd besteed aan mijn andere klus 'onder architectuur',
namelijk het opknappen van een oud huis.
*) SAFe = Scaled Agile Framework

Periode
juni 2018 – november
2018
Klant
Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO)
Functie(s)
– Bedrijfsanalist

Omschrijving
Rol als bedrijfsanalist in een
programma dat als doel heeft om
Data Management op een hoger plan
te brengen. Als leidraad wordt daarbij
gebruik gemaakt van de DAMA DMBOK. Specifiek bezig geweest met
het opzetten van een aanpak voor
Datakwaliteitsmanagement, inclusief
ondersteunende tooling (Informatica IDQ).

Keywords
DAMA – DMBOK
(Data
Management
Body of
Knowledge),
Open Data,
Datakwaliteit,
Informatica IDQ

Keywords
Dynamic Case
Management
(DCM), Regelbeheersing,
Business Rule
Management,
Blueriq, Service
Oriëntatie (SOA),
SAFe) Enterprise
Architect, Jira

Periode
april 2016 – juli 2016
Klant
Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO)
Functie(s)
– Informatie Architect

Periode
januari 2014 – augustus
2017
Klant
Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland (RVO)
Functie(s)
– Architect

Periode
juni 2015 – december
2015
Klant
Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland (RVO)
Functie(s)
– Architect

Periode
maart 2013 – december
2013
Klant
Dienst Regelingen
Functie(s)
– Informatie Architect

Omschrijving
Informatie architect in vooronderzoek
voor het toepassen van Business Rule
Management in project Directe
Financiering Kinderopvang. Specifiek
richt het zich op kansen en risico's van
de inzet van product Blueriq binnen de
architectuur van DUO. Voorbereiding
van een bestuurlijk besluit hierover.

Keywords
Regelbeheersing,
Dynamic Case
Management,
Blueriq

Keywords
Business Rule
Management,
Regelbeheersing,
Dynamic Case
Management,
Aquima / Blueriq,
Agile / Scrum,
Oracle, NORA,
TOGAF, DYA

Keywords
Informatie
Architectuur,
Project Start
Architectuur
(PSA), Business
Process
Management
(BPM)

Keywords
Portalen,
Integratie, Project
Start Architectuur
(PSA), LifeRay

Keywords
Informatie
Analyse, Project
Portfolio
Management,
ChangePoint

Voor 2011
1995 – 2010: diverse rollen als architect, analist, ontwerper, consultant bij Overheid (Provincie
Groningen, Belastingdienst, IB-Groep (nu DUO), Cfi (nu DUO), Ministerie van Landbouw, Gemeente
Leeuwarden), in financiële sector (Friesland Bank, Menzis, ABN AMRO, AEGON) en bij nutsbedrijf
(Delta).

