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Projectmanager
applicatieontwikkeling
procesoptimalisatie
vernieuwing
Leveren van een
oplossing

Kwaliteiten
Cognitief
Academisch niveau. Ruimdenkend. Plezier
in denken, uitzoeken, modelleren.
Het geheel zien, de grote lijnen, de relevante
zaken. Zaken combineren, op conceptueel
niveau denken, creatief zijn in oplossingen.
Alle relevante informatie verzamelen en
analyseren, de details zien en vastleggen.
Resultaat
Plannen en bijsturen. Doelgericht.
Volhardend. Heldere verwachtingen
neerzetten. Flexibel. Anticiperen en
aanpakken. Verantwoordelijkheid nemen.
Inhoudelijk. Kwaliteit. Rust. Overzicht.
Kritisch.
Mensen
Heldere communicatie. Goed luisteren en
interpreteren wat de ander bedoelt.
Problemen boven tafel krijgen en bespreken.
Eerlijk. Gevoelig. Samenwerken, polderen,
primus inter pares, teamplayer, overleggen,
samen oplossen. Initiatief nemen, opstarten.
Verantwoordelijkheid nemen, knopen
doorhakken, moeilijke beslissingen nemen
en laten nemen. Coaching, empowering.
Interesse in mensen. Introvert. Assertief.

Aanpak
Stappen
Stappen lopen in elkaar over, kunnen
overgeslagen, in andere volgorde doorlopen,
of op terugkeerd worden. Houvast is of doel
dichterbij komt.
Inleven in taakstelling. Scope en doel
bepalen: opdrachtgever, verwachtingen van
stakeholders, budget, haalbaarheid, risico’s,
kaders. Geef het tijd, dat betaalt zich uit.
Draagvlak, transparantie, keuze.
Analyse. Verzamelen van detailinformatie.
Inventariseren problemen en oplossingen,
requirements.
Ontwerp. Modeleren, switchen tussen
abstract en concreet. Techneuten uitdagen.
Scherpe requirements stellen. Balans tussen
techniek en business bereiken.
Uitvoering. Volgen. Status communiceren.
Problemen oplossen. Flexibel aanpassen.
Scrum. Iedere twee weken werkende
software opleveren.
Testen, snel en veel. Ook documenten
“testen” middels reviews.
Waterval en scrum
Ik geloof in eerst nadenken, architectuur,
ontwerp. En in: doe kleine iteraties van
werkende software, hoogste prioriteit is een
tevreden klant, flexibel zijn, veel contact
tussen developers en de business, goede
systemen worden gebouwd door
gemotiveerde teamleden. En ik geloof in
eindverantwoordeljkheid bij één persoon en
in ieder zijn eigen vak laten doen.
Projectmanagement
Polderen, meedenken, helpen met oplossing
zoeken. Empoweren, coachen, uitdagen.
Beoordelen, verbeteren, kwaliteit. Helder
communiceren wat doel en scope zijn, wat
deadlines zijn en waarom. Motiveren.
Bewaken planning, statusupdates geven,
bijsturen.
Balans tussen flexibel en vasthoudend,
creatief en gestructureerd, gedreven en
sensitief, overzicht en details, inhoud en
proces, dienend en leidend, mensgericht en
zaakgericht en praktisch en theoretisch. En
dus ook vasthouden aan een methode of
flexibel daarin zijn.
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Marketeer, organisatieadviseur, projectmanager
Projectmanager ledendatabase, internetsite
Bedrijfsbureau, projectmanager, business developer
Development manager Sales Force Automation
Projectmanager internet, zoekmachine, Lean Six Sigma
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Projectmanager Ticketsysteem
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Achtergrond
Geboren 3 september 1962, Amsterdam.
Mijn interesses zijn filosofie, psychologie,
ideeën, geschiedenis, cinema, tv-series,
tango, yoga, reizen, nieuws en beleggen.
Ik spreek Nederlands, zeer goed Engels en
onwennig Frans, Duits en Spaans.
Mijn overall motivatie is lekker in Noordwijk
te wonen met mijn vriendin en kind, veel te
leren en te ervaren, behulpzaam te zijn en
een wijze man te worden :-).
Mijn missie in mijn werkende leven is met
een team iets maken wat een organisatie
beter maakt en daar plezier aan beleven.
Hierbij ga ik voor creativiteit, voor nieuwe
dingen, innoveren, iets maken, iets
bedenken, verbeelden en voor afwisseling.
Voor mensen, ergens bij horen, me thuis
voelen en teamwork. En een zekere
onafhankelijkheid en erkenning vind ik
prettig.

Opleiding
Universiteit
1981 - 1987 Bedrijfskunde
Rijks Universiteit Groningen
IT-Cursussen
1989 Automatisering en controle
1990 Administratieve organisatie
1995 Systeemanalyse AMBI
2003 Object Oriented
System Analysis en System Design
2006 Prince 2 Practitioner
2007 Lean Six Sigma UvA IBIS
2016 Professional Scrum Master en
Professional Scrum Product Owner
2016 Management of Portfolio’s Practitioner
2017 TOGAF I en II
2017 ITIL Foundation
Overig
1990 Presentatievaardigheden met
theatertechnieken
1991 Ik en de anderen, De Baak
2000 Strategische Produkt Ontwikkeling,
Academie voor Management

