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MOTIVATIE Software Architect met meer dan 20 jaar hands-on ervaring met ontwerpen en ontwikkelen 

van systemen, evenals Requirements Engineering en Business Consultancy. Voortdurend 

bezig mijn kennis te vergroten door trainingen en vakliteratuur. Door klanten omschreven als 

pragmatisch met een sterk gevoel voor kwaliteit, betrouwbaar en communicatief.  

VAARDIGHEDEN • TOGAF 9 certified Software Architect met 10 jaar ervaring 

• ArchiMate 3 Foundation 

• Requirements Engineer en Business Consultant met 10 jaar ervaring 

• Praktijkkennis van SCRUM en Project Management  

• ITIL v3 Foundation 

VOOROPLEIDING DRS. IN SOFTWARE ENGINEERING, VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 

Student-assistent in Programmeren, Data Structures en Conceptual Modeling. Erasmus 
semester bij University of Limerick, Ireland. Afgestudeerd op Business Objects aan de 
Technische Universität München, Germany.  

ERVARING Informatiearchitect – Gemeente Amsterdam directie Parkeren 

September 2019 – Augustus 2021 

• Opstellen van architecturen (business, IT en infrastructuur) voor diverse projecten 

• Projectbegeleiding vanuit de architectuur: ontwerpen van koppelingen tussen 
applicaties en infrastructuur, ondersteuning projectmanagement 

Belangrijkste projecten: 

• Verhuizing Datacenter Garageparkeren 

• Aanbesteding en implementatie Managed Netwerkdiensten 

• Aanbesteding en implementatie Parkeermanagementsysteem 

• Aanbesteding CCTV en Meldkamerapplicatie 

• Dataplatform Parkeren 

• Interface Facturatie abonnementen en waardekaarten 

Technisch ontwerper – Raad voor de Rechtspraak 

December 2016 – April 2019  

• Specificeren van features voor het systeem Toezicht, dat het toezicht vanuit 
rechtbanken ondersteunt op bewindvoerders en curatoren in beschermingsbewind, 
schuldsanering en faillissementen. 

• Specificeren van technische systeemkoppelingen en ondersteunen van leveranciers bij 
het implementeren van de koppeling aan hun kant. 

• Voorstellen en verdedigen van architectuurwijzigingen namens het SCRUM-team, 
binnen de kaders van de AVG aangezien het systeem gevoelige persoonsgegevens 
verwerkt. 

• Meegeschreven aan de PSA voor de volgende fase van het project. 

Business Consultant en Architect – Gemeente Amsterdam dir. Onderwijs, Jeugd en Zorg 

Januari 2011 – December 2015 

• Frontoffice-systeem voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): requirements 
gespecificeerd, systeemarchitectuur en interfaces ontworpen (SOA, UML, Sparx 
Enterprise Architect, Archimate) 

• Backoffice-systeem voor Wmo: interfaces met andere systemen ontworpen, 
implementatie en testen ondersteund, gegevensconversies aangestuurd 
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• Invoering Wmo 2015: geadviseerd over beleidswijzigingen, bedrijfsprocessen en 
monitoring, en wijzigingen aan software. Gezorgd dat systemen en gegevens op tijd 
geconverteerd zijn om continuïteit van zorg te garanderen in een procesketen van 
tientallen organisaties en honderden medewerkers. 

• PSA opgesteld voor upgrade document management systeem  

• PSA opgesteld voor uitbreiding van primair systeem Wmo voor toepassing bij uitvoering 
Jeugdwet 

• Meegeschreven aan PSA voor migratie primair systeem naar centrale hosting. 

• Contactpersoon voor dienst Basisinformatie over gebruik persoonsgegevens. 

• Ontwerpen en opgeleverde systemen getoetst aan architectuur 

• Adviezen en rapportages over IT-agenda opgesteld voor management en directie; 
management overtuigd van architectuurkeuzes  

• Scripts en procedures ontwikkeld om gegevens te converteren naar nieuwe systemen 

• Systeeminterfaces getest met geautomatiseerde scripts (SoapUI) 

• Actieve bijdrage geleverd aan nieuwe Business Architectuur conform 
NORA/GEMMA/BIG 

Software Architect – Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Juli 2008 – April 2010 

• Applicatieportfolio geïnventariseerd en geherstructureerd 

• Nieuwe architectuur ontworpen voor Nieuw Visumsysteem (NVIS) op niveaus van 
business, applicatie en techniek 

• Aanbesteding voor onderhoud en doorontwikkeling NVIS: technische eisen opgesteld 
en kwaliteit aanbiedingen getoetst 

• Code reviews uitgevoerd op NVIS (C#, SOAP) 

Requirements Engineer – Kadaster 

Februari 2007 – Juni 2008 

• Requirements gespecificeerd voor Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) 
waarmee gemeenten wijzigingen in topografie binnen hun grenzen doorgeven 

• Proof of Concepts ontwikkeld waardoor beheerders eerder konden beginnen met 
ontwikkelen van integratie-scripts, waardoor uitloop is voorkomen (Java, Hibernate)  

• Requirements gespecificeerd voor kadastraal system voor Aruba en QA ondersteund 

• Scripts en procedures opgesteld voor datamigratie naar het nieuwe kadastraal systeem 

Software Architect – Ministerie van Buitenlandse Zaken 

September 2004 – Februari 2007 

• Technische Architectuur ontworpen met focus op technische vraagstukken zoals veilige 
en betrouwbare communicatie tussen het ministerie en ambassades 

• Ontwikkelstraat voor .NET geïmplementeerd met standaards en tools voor de IT-
afdeling; ontwikkelaars gecoached bij het toepassen daarvan (C#, OTAP) 

• Deelgenomen aan R&D-team voor het onderzoeken van mobiele technologie en een 
backoffice-systeem aangepast voor mobiel gebruik door medewerkers 

Trainer – Ordina 

2000 – 2007 

• Tijdens mijn werk voor Ordina diverse trainingen gegeven aan collega’s 

• Java: basiscursus voor collega’s met achtergrond in andere programmeertalen 

• UML: ontwerpen van software in een Agile ontwikkelproces 

Software Engineer – Ministerie van Onderwijs 

Juli 2001 – Juni 2004 

• Requirements gespecificeerd voor een bekostigingssysteem voor scholen 

• Bekostigingssysteem ontwikkeld en medewerkers opgeleid tot .NET-ontwikkelaar 
(VB.NET, ASP.NET, JavaScript, SQL, XSLT) 
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Software Engineer – Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

December 2000 – Juli 2001 

• Content Management Systeem ontwikkeld voor het intranet (Java, JSP, JavaScript) 

Software Engineer – ING Bank 

Juni 2000 – November 2000 

• Systeem ontwikkeld voor ondersteuning van call center agents (J2EE, JSP, JavaScript) 
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