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Projecten 
 

 
 

  
 

2016 Test & Release Management 
Verantwoordelijkheden  Zorgdragen voor kennisoverdracht van Agile en CICD binnen Release 

Management 
 Tooling omtrent release management introduceren 

 
Bereikte resultaten  Tooling HP ALM in gebruik genomen voor Release Management 

 Release Domain Managers bij elkaar gebracht om strategie en visie 
ABN AMRO breed uit te dragen 

 
 

 
 

   
 

2015 Integrated Test Manager binnen het T&T Cloud 
Transformation Program 

Verantwoordelijkheden  Opstellen van het Master Test Plan voor het T&T Cloud 
Transformation Programma 

 Opzetten van de dagelijkse Control Room 
 

Bereikte resultaten  Een goedgekeurd Master Test Plan door de Project Board voor Cloud 
Transformation Stage 1 

 Uitvoer en controle van de testactiviteiten voor de Cloud (CMS) 
omgeving. 

 
 
 

 
 

2014 Ontmantelen van het hoofdkantoor en 31 vestigingen 
Verantwoordelijkheden 
 

 Als IT manager verantwoordelijk voor de IT infrastructuur van Achmea 
Health Centers hoofdkantoor. 

 Opzetten plan voor ontmanteling infra Achmea Health Centers. 
 Bewaken van de voortgang van de overname naar Fitland.  
 Opzetten plan voor de overdracht van data naar de 

moedermaatschappij Centraal beheer Achmea. 
 

Bereikte resultaten  Alle contracten opgezegd voor IT gerelateerde zaken 
 Alle IT apparatuur uit vestigingen afgevoerd of overgedragen aan 
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Fitland 
 Overdracht overgebleven data naar Centraal beheer Achmea 

 
 

 

 
 

2012 - 2013 Project Migratie AIX (LCM). 
Verantwoordelijkheden 
 

 Opstellen en uitvoeren projectplan migratie  
 Introduceren nieuwe technologie voor AIX/storage (NPIV, LPM, IBM 

Power 7) 
 Inventarisatie Oracle versies en verbanden met AIX 
 Plannen van resources voor migratie 
 Uitfaseren oude 3 IBM Power 5 machines in Best. 
 Verplaatsen IBM Power 6 machine van Best naar Boxtel 
 Disaster Recovery (DR) ingericht voor het nieuwe datacenter (incl. 

Athlon) 
 

Bereikte resultaten 
 

 AIX migratie van 300+ systemen 
 Introductie van NPIV op de nieuwe IBM Power 7 machines 
 Introductie van LPM in de nieuwe omgeving van het Twin Datacenter 

Uitfaseren oude en introductie nieuwe IBM power sustemen. 
 DR omgeving ingericht voor Athlon GE en Athlon FR 

 
 

 
 

 
 

2011 - 2012 Hoofd Implementation Coordination 
Verantwoordelijkheden 
 

 Verantwoordelijk voor de afdeling Implementation Coordination 
 Verantwoordelijk voor het begeleiden van projectmanagers door het 

changeproces 
 Uitvoeren van micro work orders (kleine projecten, max 80 uur) 

Bereikte resultaten 
 

 Een kwaliteitsstandaard gecreëerd van 99% succesvol uitgevoerde 
changes. 

 
 

  

2011 – 2012 Advies/Consultant voor projecten  
Verantwoordelijkheden 
 

 Opstellen adviesrapport over de infrastructuur en de SLA die was 
gemaakt met Ilionx 

 Begeleiding projecten en vertalen van klantwensen naar project 
deliverables 
 

Bereikte resultaten 
 

 Door middel van het advies de offerte van Ilionx aan TIFN scherper 
gekregen. De prijs is aangepast en ook de omschrijving en 
voorwaarden van het project zijn verduidelijkt voor zowel TIFN als voor 
Ilionx 
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2010-2011 Hoofd afdeling Implementation Coördination (ImCo) 
Verantwoordelijkheden 
 

 Verantwoordelijk voor de afdeling Implementation Coordination (6 FTE) 
 Verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van alles changerequests 
 Het optimaliseren van het changeproces, zodoende een betere service 

te kunnen verlenen aan de ABN AMRO bank 
 

Bereikte resultaten  Verhoging van de kwaliteit van het team 
 Reductie van het aantal FTE binnen de afdeling 
 Betere communicatie tussen afdelingen 
 Heldere afspraken/taakverdeling voor de afdeling 

 
 
 
 

 
 

2006 Projectmanager webportal 
Verantwoordelijkheden  Projectmanager vernieuwing webportal 

 
Bereikte resultaten  Vernieuwde webportal succesvol live gebracht bij de bestaande 

klanten 
 
 
 InTheMiddle 

 
2005 Projectleider CRM 
Verantwoordelijkheden  Projectleider CRM pakket realisatie 

 
Bereikte resultaten  Succesvol geïmplementeerd CRM pakket bij de eerste klant 
 
 


