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Een gekwalificeerde senior executive (CxO, Directeur), met veel ervaring bij
het uitwerken en leiden van toonaangevende digitale transformaties,
strategische veranderingen en IT-organisaties. Een bewezen vermogen om
bestaande processen en systemen voortdurend te blijven verbeteren en
toegevoegde waarde te leveren aan (innovatieve) ontwikkelingen. Een gezond
werkklimaat en goede bedrijfscultuur zijn de garantie voor succes en
voldoening. Met een positieve kijk op de dagelijkse uitdagingen en vanuit een
pragmatische insteek, sta ik als leidinggevende tussen mijn mensen en creëer
ik een op samenwerking gerichte sfeer. Ben zeer betrokken en toegewijd aan
mijn team, help anderen om hun doelen en ambities te bereiken en maak
maximaal gebruik van hun talenten en support zelfontwikkeling.
 Aantoonbare leidinggevende en coachende capaciteiten en ervaring
 Evenwichtige en doortastende persoonlijkheid, zichtbaar door gedrag en
vakkennis
 Ben proactief, energiek en veranderingsgericht; heb een ondernemende
en initiërende instelling en oog voor vernieuwende ontwikkelingen
 Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; organisatiesensitief, brengt mensen samen en bouwt teams
 Denkend in oplossingen en op continu zoekend naar nieuwe, innovatieve
en creatieve kansen
 Goede kennis van de Engelse taal

WERKERVARING
SPECIALISATIES

Feb. 2017 – Feb. 2019 | Famed BV

Chief Information Officer (CIO)
CREEREN VISIE, SAMENSTELLEN EN
IMPLEMENTEREN VAN ICT
STRATEGIEËN
ANALYSEREN, RICHTING GEVEN AAN
EN INNOVEREN VAN BUSINESS EN IT
PROCESSEN
(RE)ORGANISATIEREGISSEUR, KOERS
BEPALEN EN DOORVOEREN IN DE
ORGANISATIE
OPSTELLEN VAN BUDGETTAIRE
JAARPLANNEN EN ROADMAPS
COACHEN, BEGELEIDEN EN
ONTWIKKELEN VAN MEDEWERKERS

Eindverantwoordelijk voor ICT en het formuleren van de strategische doelen.
Sturing geven aan meerdere lijnmanagers en staforganisatie. Ik inspireer een
team van een groot aantal ICT-medewerkers waarvan: 24fte in Nederland en
17fte in Roemenië. Rapporterend aan de CEO en lid van het MT.
o Sturen op een succesvolle interactie tussen de ICT-medewerkers, de pres-

taties, service georiënteerde cultuur, groei en productiviteit.
o Verbinden van de business met de IT en het realiseren van budgettaire

jaar- en integratieplannen.
o Organiseren, structureren en professionaliseren van de ICT afdeling, zo-

wel organisatorisch, technisch als cultureel (verandermanagement).
o Vertaling van (IT) trends naar praktische toepasbaarheid en haalbaarheid.
o Tevens verantwoordelijk voor:

de IT roadmap (strategie) en het in lijn brengen met de business.
Innoveren en digitaliseren van business processen en systemen,
waaronder ook het uitfaseren van legacy systemen;

het vendor management van geoutsourcete omgevingen (infra,
output) en begeleiden nearshore development.

de architectuur, IT development van B2B & B2C software op basis van
Agile(scrum), IT operatie (incl. data en reporting) en IT-projecten.
o Eigenaar van IT investeringen met een budget van meer dan €5mio
(Capex + Opex).

OPLEIDINGEN

Jun. 2011 - jan. 2017 | MC Groep BV

Chief Information Officer (CIO)
2011 - 2015
Executive MBA in Business & IT
Nyenrode Business University
Master Thesis: Onderzoek naar de
toegevoegde waarde van de rol van de CIO
binnen ziekenhuizen in Nederland.
Genomineerd voor best in business award.
International study trip to China, Chengdu
& Shanghai.
1987 - 1992
Algemene Operationele Technologie (AOT)
Hogeschool van Amsterdam (HVA)
Bachelor of Engineering (BEng of ing.)
Specialisatie: Bedrijfskunde en
Informatica.
1981 - 1987 | HAVO

Eindverantwoordelijk voor de ICT van meerdere ziekenhuizen in Lelystad,
Emmeloord (18fte) en Amsterdam (14fte), alsmede poli’s in Dronten en Urk.
Hierbinnen verantwoordelijk voor het bepalen en samenstellen van de IT
strategie, de business processen, budgettaire jaarplannen, innovatie- en
integratieplannen als ook de informatiebeveiliging en privacy.
Rapporterend aan de Raad van Bestuur en lid van het MT, diverse
stuurgroepen inzake business- en technische IT-projecten en onderdeel van
de missie, visie en strategie denktank.
o
o
o

o
o

De transitie begeleid van cost center naar business enabler, en
vormgeven richting een ICT-regie organisatie (opstart).
De integratie van ICT van beide ziekenhuizen voorbereid en begeleid.
Diverse innovatieve vernieuwingen doorgevoerd aan o.a. de
infrastructuur, servers, werkomgevingen alsmede het
applicatielandschap ingericht voor de IT Governance en -processen (ITIL).
Managen van leveranciers op performance en best practices.
Eigenaar van IT investeringen met een budget van meer dan €10mio
(Capex + Opex).

Jan. 2010 - heden | ReManage www.remanage.nl
TRAININGEN

2019 | Online trainingen, Linked-In (o.a.):

Design Thinking

Cloud Architecture: core concepts

Microsoft Azure: Architecting Azure
Infrastructure

Develop Executive Presence
2018 | Online trainingen, Skillstown
2017 | Agile (Scrum), Global Knowledge
2015 | BLS/AED, European
Resuscitation Council
2013 | Crisisbesluitvorming, het netwerkcentrum opgeschaalde zorg
2000 – 2009 (o.a.):

Prince II en ITIL Foundation

Lean Six Sigma Green Belt

IP Telefonie

Microsoft 2071 / 2073, Querying
Microsoft SQL Server 2000

Delphi 5: Foundation/ Component
Creation en Advanced C/S
Techniques

Digitaal Forensisch onderzoek

Eigenaar / Directeur (Interim Manager)
Vanwege opgedane kennis en ervaring, heb ik als zelfstandige een aantal
projecten uitgevoerd. Hierbinnen heb ik mij gericht op advies en ICT strategie
binnen: verander,- programma-, project- en procesmanagement op
directieniveau.
Uitgevoerde projecten:
ATAL-mdc (mrt. 2010 - jun. 2011)
Interim ICT Manager en Adviseur Raad van Bestuur
Verantwoordelijk voor de operationele leiding, vormgeven aan het beleid en
adviseur voor de Raad van Bestuur. Lid van het MT en diverse stuurgroepen
voor technische IT projecten.
Uitvoering:
o De ICT afdeling gereorganiseerd en gestructureerd.
o Diverse technische vernieuwing doorgevoerd aan de infrastructuur,
servers en werkomgevingen.
o Methodieken als ITIL en PRINCE II geïntroduceerd.
Levent Screenen BV (okt. 2010 - apr. 2011)
Interim ICT Manager en Adviseur Directie
In mijn rol heb ik toezicht gehouden en ondersteuning geboden bij
aanpassingen op tactisch- en strategisch vlak, en daarbij gevraagd en
ongevraagd de directie voorzien van advies.
Uitvoering:
o Richting en sturing gegeven bij het bouwen en implementeren van
webbased toepassingen.
o De verhuizing van een inhousing datacenter gecoördineerd.

TECHNISCHE KENNIS
Gewerkt met o.a. de volgende omgevingen , methodieken en/of tools:











OS: Windows (Microsoft) , Linux
(Ubuntu), AiX (IBM)
Databases: Microsoft SQL Server,
Oracle Database, MySql (Oracle), DB2
(IBM)
Storage: NetApp, HP, IBM, Dell
Netwerken: LAN/WAN/VPN/VOIP,
Cisco, HP, Virtualisatie hypervisors als
VM Ware en Hyper-V (Microsoft)
Middleware: Websphere (IBM),
Cloverleaf
Ontwikkeltalen: C++, Delphi, Java
Methodieken: Prince2, ITIL, Agile
Tools: TopDesk, MS Office, Google
suite, Lucidchart, Qlikview, Jira, Trello,
Zoom

Interesses: Artificial Intelligence (AI),
Robotic Process Automation (RPA), Cloud,
Enterprise Architectuur, DevOps, Low-code
platformen, Augmented Reality (AR)

NEVENACTIVITEITEN
2016 – 2017 | Gastlezingen Nyenrode
2016 | Bestuurslid Kring Ondernemerschap Nyenrode

ARTIKELEN
Van der Meijs, S. (2018, November).
Bijdrage aan artikel - AI en Machine
Learning moeten big data op de kaart zetten. Opgehaald van CIO.nl.
Van der Velden, M. (2016, April).
Gastcolumn - “IT in ziekenhuizen is van
strategisch belang”. Mediair, 21(1), 12
Van der Velden, M., & Hofman, M. (2016,
Maart). De onmisbare schakel - een CIO in
de ziekenhuizen heeft toegevoegde
waarde. Zorgvisie, 46(3), 42-43.
Skipr. (2015, December 2). Skipr Tech. Opgehaald van Skipr.

INTERESSES





Golf en motorrijden
Domotica (KNX) en gadgets
Design en architectuur
Muziek en film

2005 - 2010 | DSB Bank NV (2 functies)
2007 - 2010 | Directeur ICT Trends, Innovatie en Business Architectuur
In deze rol geef ik advies bij het maken van strategische- en tactische keuzes,
als het gaat over ICT- en/of technische vraagstukken. Hierin signaleer ik
knelpunten en denk mee aan het optimaliseren van zowel commerciële- als
technische bedrijfsprocessen. Rapporterend aan de Raad van Bestuur.
Een aantal kerntaken:
o Volgen van- en participeren in ICT Trends.
o Borgen en uitbreiden van potentiële productiebronnen via participaties, bij
overnames van o.a. (internet)bedrijven.
o Op technisch vlak beoordelen van overnamekandidaten.
o Adviseren en invulling geven aan Enterprise Architectuur en –Portalen.
2005 - 2007 | Directeur ICT
Eindverantwoordelijk voor de gehele ICT-operatie van meer dan 100fte, bestaande uit een zestal lijnafdelingen en diverse staforganisaties. Hierbij geef ik
sturing aan de meerdere lijnmanagers (leden van het Management Team),
gericht op ontwikkeling, portfolio- en projectmanagement en beheer.
Rapporterend aan de COO.
Een aantal kerntaken:
o Organiseren van verandermanagementprocessen en het doorvoeren van
structurele wijzigingen. Hierbij coach en begeleid ik zelf de managers en
medewerkers.
o Ontwikkelen, uitdragen, toetsen en borgen van de visie op het beleid
(compliance en IT Governance).
o Oprichten en inrichten van het ICT Projectbureau (PMO).
1997 - 2005 | DSB Groep BV (3 functies)
2002 - 2005 | Hoofd Automatisering (Divisie Verkoop)
Vormgeven aan het beleid en zorg dragen voor efficiënte (interne)
ontwikkel- en beheersprocessen. Hierbij geef ik leiding aan een team van
specialisten bestaande uit: ontwikkelaars, databaseadministrators,
systeembeheerders en helpdesk medewerkers.
Overige taken:
o Opstellen van jaarplannen en rapporterend aan de Raad van Bestuur.
o Bewaken van voortgang op kwaliteit en klantgerichte dienstverlening.
1999 - 2002 | Hoofd Commerciële Systemen
Leiding gevend en primair aanspreekpunt voor een team van ontwikkelaars.
1997 - 1999 | Systeemontwikkelaar
Binnen de financiële sector zelfstandig ontwikkelen en onderhouden van
(commerciële) klantregistratiesystemen.
1993 - 1997 | Seateam BV

Electronic Engineer
1992 - 1993 | Koninklijke Landmacht

Peletonscommandant

