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Over mij

Ik ben een gedreven consultant met een dienstbaar karakter.
Adviseren, ondersteunen, uitzoeken en helpen zijn voor mij een
tweede natuur.
Bij het vervullen van mijn werk probeer ik altijd de juiste balans te
maken tussen het zakelijke en het menselijke en ben ik pas
tevreden als de ander dat ook is.
Ik werk graag in teamverband en kan dan ook verschillende rollen
vervullen. Ook solistisch werk met eigen verantwoording ga ik
zeker niet uit de weg.

Werkervaring
Solution Consultant

Jan 2014 - heden

One Fox
Solution consultant voor het adviseren over en
implementeren van ECM / ElM
EIM systemen. Hierbij heb ik
voornamelijk gericht op Document- en Records
Management met het pakket eDOCS van OpenText.
Daarnaast heb ik mij gericht op integratiemogelijkheden
en tools, zoals SeeUnity en ESRI. Ook heb ik een
adviserende rol gehad in compliancy en governance
trajecten.

Afstudeerstage 'Value Chain
Optimization'
Nov 2012 - Jun 2013
Greenclouds
Afstudeerstage waarbij advies moest worden uitgebracht
over verbetering van drie punten: Service Level
Management (SLA's), Knowledge Management (Service
platform) en Incident Management (Ticket systeem).
De scriptie heeft een samenhangend advies gegeven met
verbeteringen en toevoegingen voor de verschillende
deelgebieden, om zo de waardeketen of 'value chain' te
optimaliseren.

Onderzoeksstage
Referentiearchitectuur

Feb 2012 - Jul 2012

Schoolinfo
Onderzoeksstage naar de core concepts van referentiearchitectuur. Uitgangspunt was een verband kunnen
leggen tussen enerzijds een generieke
referentiearchitectuur in het onderwijs en anderzijds
specifieke architectuur gericht op een
één partij. Hiervoor zijn
verschillende referentiearchitecturen bestudeert, zoals
GEMMA (gebruikt door de overheid).

Opleidingen
Business IT & Management
Bachelor's Degree, 2007 - 2013

Hogeschool Utrecht
Voorheen heette deze opleiding 'Bedrijfskundige
Informatica'.

HBO Informatica
Propedeuse, 2005 - 2007

Hogeschool Utrecht

Certificate of Proficiency in English
Certificate, Grade B+, 2004 - 2005

BLTC, Amsterdam
De BLTC course bereid cursisten voor op het Cambridge
examination Certificate of Proficiency in English CCPE).

Cursussen
SeeUnity Product Training

Maa 2015

SeeUnity

Prince2 Foundation

Aug 2014

EXIN

Communicatie voor Adviseurs

Jun 2014

ICM

Kwaliteiten
Oplossi ngsgericht
Taak- en klantgericht
Punctueel en efficient
Besluitvaardig en zelfstandig
Teamplayer
Behulpzaam, gemotiveerd en vriendelijk
Goede communicatieve vaardigheden

