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Wie ben ik 

Organisator van oplossingen 
werkende systemen

geen gebaande paden

visueel , creatief

eenvoud, menselijke maat

Projectmanager, resultaat en oplossing gericht. Altijd zoekend naar draagvlak / betrokkenheid. 
Combineert denken en doen.  Focus op projecten in de menselijke maat met een focus op organisatie, 
kennis, innovatie en een andere manier van werken. Krijgt zaken voor elkaar, structureert, organiseert 
en borgt. Maakt zaken waar nodig beslis baar. Ziet projectmanagement vooral als middel. 

kwaliteiten

Denkt in oplossingen

doel / resultaatgericht

structureren / organiseren / visualiseren 

verbeteren
inhoudelijk iets toevoegen

Meerdere brillen gebruikend

analyseren 

problem / issues ==> oplossingen

beheer inrichten

data

organisatie
inhoud en proces gericht 

multidisciplinaire focus 

acteren op raakvlak busniss en IT 

techniek/advies en management

Infra en applicatie

helicopterview, systeem denker

klantgericht zonder klantgezwicht

Ideeën en ervaring inbrengend: zonder 'de wijsheid in pacht te 
hebben', altijd oplossingsgericht

Organiseren van oplossingen: verbeterings- en optimalisatie 
gericht, analyse - advies - implementatie

Samenwerkend, dienend 
leider, beter maken

Inspireren en samenwerken, zorgen voor 
betrokkenheid/ ownership en enthousiasme 

Betrokken, gecommiteerd, betrouwbaar, loyaal

Focus op de flow, het proces en de samenwerking

Versimpelend, creatief, metafoor, ontmoeilijkend

Transparant en open

Persoonlijke ontwikke-
ling / uitdagingen

Nieuwe dingen (voor mijzelf) doen, nieuwe ervaringen opdoen. Nieuwe 
kennis gebieden eigen maken

HRM / directief leidinggeven

Leiding gevende ervaring is lastig als consultant

Politiek

Wat wil ik leren / in m'n rugzak meenemen?

Opdracht 
Onderwerpen / interesses

Verandermanagement

aansluiting vinden bij Sioo opleiding, organisaties helpen / 
begeleiden met veranderingen

Organisatie vernieuwingsproject, proces verandering, organisatie 
verbetering, professionalisering beheer e/o projectmanagement

Mogelijk aanvullend aan projectopdracht(en) waarde toevoegen 
door een andere manier van werken (verbeteren)

een combinatie van de aandachtsgebieden organisatie, techniek, management en strategie

Organisatorische deel 
van IT-management

inrichten van (onderdelen van) de IT organisatie bij een klant

processen op elkaar afstemmen, doel gericht maken

Organisatieadvies

niet puur infra maar applicatie of business aspecten zijn wenselijk

Business consultancy

meedenken en helpen met de business

business process improvements / BITA?

kwaliteitsmanagement

Projectmanagement

Agile, scrum

Service georiënteerd

Menselijke maat boven grootschaligheid

Oplossingen boven window dressing

Geleidelijkheid / leren, iteratie boven radicale veranderingen

"Niet lulle maar pelle"

Communicatie/interactie  boven oogkleppen

People management in combinatie met inhoud

Kennismanagement, systemthinking, visual thinking, mindmapping, simplicity, ownership, 
effectiviteit, improvisatie, innovatie, ...

Applicatie management / ERP toepassingen / pakket implementaties

Keten integratie / keten management

regievorming

outsourcing

Internet / e-commerce / e-business

Ambitie

organiseren van werkende systemen 

 analyse en diagnose (oplossingen)

creatief / beeldend dingen oppakkenimproviseren

 nieuwe dingen/technieken, innovatie, - verbeteringen / veranderingen

Rollen

Mijn sterktes liggen op de combinatie van de werkgebieden 
advies, techniek en management.

 Puur leidinggeven ('op de toko passen') in een stabiele situatie spreekt mij minder 
aan. Dus (lijn)management met daarnaast een (verander)opdracht is wat ik zoek.

 Werken in de rol van Solution Manager/ Competence Manager 
on-site is een optie.

Voorkeur om als adviseur en / of projectleider aan de slag te gaan. Korte klussen van 3 
tot 6 maanden met duidelijk resultaat. Wil adviesvaardigheden verder uitbouwen.

Interim management begint meer en meer een optie te worden. 
Bij voorkeur in een functie waarin ik contact heb met de operatie.

als team met naast project doel ook persoonlijke groei

pionieren voor de organisatie / onontgonnen gebieden betreden

mensen / organisaties helpen

state of the art

resultaat / iets 'achterlaten / toegevoegde waarde hebben / verder helpen 

Wat 
zoek ik

Klus voor klant die er toe doet / het verschil maakt

Een klus waarbij ik een oplossing mag 
organiseren

een klus die voor mij en voor de organisatie innovatief is

Een klus waar ik mijn tandjes in kan zetten, geen gebaande paden

energie

opbouw-end / creëer-end

stempel / impact

vernieuw-end

Vernieuwing zowel voor mij persoonlijk als voor de klant

Up the valuechain

Uit de comfort zone

leren

trots

impact (on others lives)

voldoening

van kennis verzamel-end naar kennisgevend

uitdagend

van harde aspecten naar meer zachte aspecten

van verbeteren naar veranderen

lerend / vernieuw end

gezonde verhouding

reis / werktijd

gestructureerd werken / geïmproviseerd werken

werk / prive

denken / doen

pragmatisch - 
conceptueel

politiek / inhoud
inhoud - resultaat

Improvisatie,creatief, zoeken naar oplossing, multidisciplinair

Bij voorkeur rol binnen IT met businesscomponent of rol in 
business met IT component.

Geografisch: voorkeur voor groot-Amsterdam, eventueel elders met deel 
van de tijd thuis werkend of reistijd in uren.

Voor een volgende klus heb ik de volgende aspecten / 
wensen die ik ingevuld zou willen zien. Het zijn weliswaar 
globale termen en ik realiseer me dat het niet mogelijk is 
om volledig aan m'n wensen tegemoet komen, toch 
probeert deze mindmap enige richting te geven.
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