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Branches
Financiële instellingen
Overheid, regionaal/ nationaal
Productie
Telecom
Dienstverlening

Sociale vaardigheden
Communiceren
Analyseren
Verbinden
Innoveren
Motiveren
Netwerken
Kritisch denkvermogen

Opleidingen
Universiteit propedeuse informatica (2005)
MBO+ informatica (1994)
TOGAF 9 gecertificeerd
IAF (Architecture framework)
Savonije consultancy training
Netwerken voor architecten (softskill)

Technische vaardigheden
Architectuur (IAF / TOGAF)
Servers / werkplekken (Linux / Microsoft)
Storage (IBM / HP / EMC)
Open source (LAMP, Zarafa)
Databases (Oracle, MSSQL, MYSQL)
Hoog beschikbaarheid / Resiliency
ERP (J.D. Edwards)

Profiel
Ik ben een gedreven en zeer ervaren infrastructuur architect die zowel technisch sterk, als ook
communicatief vaardig is. Begonnen in de IT als hobby door te programmeren en als vrijwilliger
kinderen les te geven in het programmeren. Na mijn opleiding applicatie ontwerper/ programmeur
ben ik professioneel als programmeur, system engineer en projectleider verder gegaan. Via de
Open Universiteit heb ik mijn propedeuse informatica gehaald, waarna ik ben gaan werken als
consultant, infrastructuur architect en alliantie manager.
Doordat ik op alle niveaus binnen de IT heb gewerkt, heb ik nu als infrastructuur architect de
ervaring om op verschillende niveaus binnen een organisatie, van engineer tot CEO, mijn
informatie te vergaren om samen met de klant de best mogelijk oplossing te maken en vervolgens
de klant gericht te ondersteunen bij de implementatie ervan.
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Werkervaring
Mei 2013
Nov 2015

HP Alliantiemanager Benelux
Capgemini
Onderhouden relatie tussen Capgemini en HP voor de Benelux
Verbinden, netwerken, motiveren, kennisoverdracht

Om gezamenlijk meer marktaandeel te genereren, heb ik als alliantiemanager gezorgd dat er
meer inzicht in de diensten, producten en mogelijkheden van samenwerking tussen Capgemini
en HP ontstond. Hiervoor heb ik events georganiseerd, diverse Proofs of Concepts opgezet en
nieuwe diensten ontwikkeld. Door de toegenomen kennis van en samenwerking met elkaar, zijn
er meer klanten beter geholpen wat uiteindelijk heeft geresulteerd in meer omzet voor
Capgemini en HP.

Okt 2012
Mei 2013

IT-infrastructuur architect
Telfort
Architectuurontwerp en begeleiding bij datacentrum migratie
Software/ IT-architectuur, management

Na het generieke deel van de datacentrumverhuizing bleef er een aantal applicatie omgevingen
over. Om deze te kunnen migreren was er een aanpak nodig waarbij zowel hardware als
software kon worden aangepast. Hiervoor heb ik per omgeving een strategie gemaakt binnen
de kaders van de algemene architectuur en samen met de klant op basis daarvan de migratie
begeleid. Uiteindelijk zijn alle applicaties gemigreerd, vervangen of uitgezet. Het oude
datacentrum is opgezegd.

Aug 2012
Okt 2012

IT-infrastructuur architect
Royal Dutch Shell Plc
Optimaliseren datacentrum vernieuwingsproces
Infrastructuur architectuur. Server hardware, netwerken en
storage

Shell wilde het vervangen van verouderde servers versnellen en was daarom op zoek naar een
model om bij verschillende migratiestrategieën een correcte kostenindicatie te maken. Door een
model hiervoor op te stellen kwam er beter inzicht in de verschillende migratie mogelijkheden.
Hiermee kon Shell beter sturen op de kosten en de snelheid van de migraties.

Nov 2011
Jan 2012

IT-architect/ adviseur datacentrumstrategie
TeliaSonera S.A.
Ontwerpen gecentraliseerde datacentrumstrategie
Architectuur, redundantie, managementstrategie

(Zweden)

TeliaSonera wilde de kosten en de complexiteit van hun diverse datacentra terugbrengen door
over te gaan naar een gecentraliseerde geritualiseerde omgeving.
Hiervoor heb ik samen met de klant een nieuwe infrastructuur architectuur opgesteld die
volgens hun wensen was. Op basis hiervan is het project gestart om het ontwerp te
implementeren.

-2–

Jan 2011
Sept 2011

IT-architect/ adviseur datacentrumstrategie
Germanischer Lloyd
(Duitsland)
Ontwerpen nieuwe wereldwijde datacentrumstrategie
Architectuur, redundantie, managementstrategie

Germanischer Lloyd had een diverse, versnipperde infrastructuur, en wilde dit naar een nieuwe
uniforme globale omgeving omvormen. Samen met de klant heb ik diverse opties uitgewerkt
waaruit de klant er één gekozen heeft als hun nieuw te bouwen infrastructuur welke het best
aansloot bij de wens te standaardiseren, maar toch lokale standaarden te respecteren. GL heeft
nu de stip op de horizon gedefinieerd en een concreet pad daarnaartoe.

Mei 2011
Juli 2011

IT-architect/ auditor
Mn Services NV
Audit en advies bij verhuizing datacentrum
Architectuur, redundantie, audit, datacentra

Mn Services moest haar primaire datacentrum verhuizen naar een nieuwe locatie. Het
management wilde dat de plannen van de IT-afdeling werden gecontroleerd en indien mogelijk,
een advies voor verbeteringen. In samenspraak met diverse interne afdelingen heb ik de aanpak
doorgenomen en daarna een advies geschreven voor verbeteren van de voorzorgsmaatregelen
en de verhuizing zelf. De verhuizing van het datacentrum is volgens dit plan succesvol uitgevoerd.

Dec 2009
Dec 2010

IT-architect
ING Nederland
Functioneel en infrastructuur advies nieuw online bankieren
Architectuur, advies, hoog beschikbaarheid, infrastructuur

ING bank was actief bezig haar positief als leidende onlinebank op te bouwen. Hiervoor moesten
alle functionele wijzigingen getoetst worden tegen de bestaande architectuur. In een team van
architecten heb ik de toetsingen uitgevoerd, om vervolgens mee te schrijven aan de architectuur
voor de volledige nieuwe online omgeving.

Dec 2008
Dec 2010

IT-adviseur/ architect
Breman Installatiebedrijf BV
Advies plan vernieuwing infrastructuur opstellen
Architectuur, redundantie, datacentra, WAN, werkplekken

De Bremangroep had besloten hun centrale IT-omgeving te vernieuwen om deze klaar te maken
voor de eerstvolgende 3 à 5 jaar. Het management had gevraagd hier een visie voor te
beschrijven en de implementatie ervan te begeleiden. Samen met alle centrale en decentrale
onderdelen deze visie beschreven. Op basis hiervan een architectuur getekend waarna ik als
implementatie-architect bij de implementatie betrokken ben gebleven.
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Feb 2001
Dec 2005

Docent (+/- tien weken per jaar)
Oracle (eerst Peoplesoft)
Technische cursus geven voor ERP pakket J.D. Edwards
Onderwijzen, motiveren, pedagogisch, empathisch

Juni 1999
Aug 1999

Projectleider
Politie Rotterdam-Rijnmond
Integraal vervangen Windows NT door Windows 2000 server
Management, systematisch werken, stressbestendig

Sept 1995
Juni 1996

Teamleider
DSM Resins
Vervangen Novell fileservers en werkplekken
Management, systematisch werken, stressbestendig

Jan 1997
Mei 1997

Applicatie ontwikkelaar/ programmeur
Footlocker
Herschrijven magazijn picksoftware
Programmeren, systematisch werken, analytisch denken

Vrijwilligerswerk
Aug 2009
Heden

Hockeytrainer en coach
Kampong
Training en coachen van hockeyelftal van mijn dochter
Motiveren, inleven, onderwijzen, stimuleren

1986
1994

Technisch begeleider
Technisch Creatief Centrum Nijmegen
Begeleiden kinderen met programmeren en handwerken
Motiveren, inleven, onderwijzen, stimuleren

Hobby’s
Hockey, hardlopen, lezen, eigen Linux server, klussen in huis, koken.
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