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Profielschets
Als persoon ben ik zelfbewust en een tikkeltje eigenwijs en heb ik een open, warme persoonlijkheid.
Kenmerkend is mijn doelstelling “willing to excel with a smile”. Mijn persoonlijke uitdaging haal ik uit mijn
werk door opdrachten met open visie tegemoet te treden, deze drive maakt het mogelijk ingewikkelde
zaken zo te benaderen dat problemen opgelost worden en verwachtingen overtroffen worden. ICT, met
name BI, boeit me in de breedste zin van het woord: van ontsluiting tot oplevering wil ik door middel van
duidelijke en heldere “governance” waarde toevoegen aan de core business. Mijn persoonlijke passies zijn
duiken (DiveMaster gecertificeerd) en reizen, zo ben ik onder andere 1 jaar (1998) in Australië geweest en
bind ik graag de latten onder. Het leven is één grote uitdaging, daar houd ik van.
Competenties
1
Hoge stresstolerantie; flexibiliteit, conceptueel denken, analytisch vermogen, betrokken, integer en
klantgericht.
Blijf rustig en objectief onder werkdruk met oog op kwaliteit en kwantiteit. Sta open voor veranderingen en
pas stijl en aanpak aan om een bepaald doel te bereiken. Ontleed, herken en filter om tot inzicht te komen
en de essentie te herkennen. Creëer nieuwe concepten en gebruik een raamwerk om complexe informatie
uit te leggen en zie brede contexten. Gericht op de behoeften van klant en collega door te luisteren en
zaken vanuit hun perspectief te bekijken binnen de prioriteiten en doelen van de organisatie.
Opleiding
Jaar
2010 - 2012
1995 - 1998
1993 - 1995
1989 - 1993

Opleiding
HBO bedrijfskunde (DeelCert.)
Middelbare hotel school
VMBO
MAVO

Plaats
Ede
Wageningen
Wageningen
Ede

Diploma/Certificaat
Behaald
Behaald
Behaald
Niet behaald

Aanvullende opleidingen/cursussen (Niet alle Cursussen staan vermeld)
Jaar
Bedrijf/instantie/persoon
Opleiding/cursus
2015
Alec Sharp
Data modelling a business approach
2015
MicroStrategy
Cofiguration and security
2015
Stephen Few
Show me the numbers Dashboard design
2014
QlikTech
Qlikview Developer
2014
QlikTech
Qlikview Designer
2013
R. van der Lans
Big data, no SQL and analytics
2013
MicroStrategy
Transaction service and free form SQL
2013
MicroStrategy
Certified Engineer
2013
H. van der Lek
Dimensioneel modelleren
2013
MicroStrategy
Certified Platform Administrator
2013
MicroStrategy
Certified Developer
2013
Microsoft
Implementing a Datawarehouse SSIS
2013
MicroStrategy
Mobile app for Developers
2013
MicroStrategy
Data mining and advanced analytics
2012
CTB
SQL basis (databasemanagementsysteem taal)
2011
Amis
Agile Scrum (conceptueel software ontwikkeling)
2010
IBM Nederland
Cognos Report studio Advanced & Framework manager
2009
Artra arbeidsmarkttraining
Information mapping
2009
IBM Nederland
Reporting and analyzing data
2008
ICM opleidingen
Prince2 foundation (projectmanagementtools en technieken)
2008
IBM Nederland
Authoring professional reports
2006
Magnolia opleidingen
Excel, Word professional and advanced
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Talenkennis
Nederlands
Engels
Duits

Vloeiend, mondeling en schriftelijk goed
Vloeiend, mondeling en schriftelijk goed
Redelijk, mondeling en schriftelijk matig

Software kennis zakelijk gebruik
Microsoft Office ’95 t/m 2010 (PowerPoint, Excel, Word, Visio, Outlook, OneNote)
IBM Cognos Reports studio, Query studio, MicroStrategy Developer, Qlikview
Frameworkmanager, Architect, SQL server, Dezign, AQT
Datawarehouse methodes: Kimball, Inmon, Linstedt
Cronacle, Apache Tomcat, Infopath
Overige technieken: Datavault, Virtualisation, Big Data
HTML, DOS, Basic, SQL, T-SQL, Set analysis
Windows, Windows Server, Mac
Microsoft Office (Access, Groove, Project, Sharepoint, Frontpage)
Microsoft Dynamics, SAP

Expert
Expert
Expert
Expert
Goed
Goed
Ervaren
Ervaren
Ervaren
Ervaren

Projecten
ABN Amro BV, Amsterdam (Januari 2018 – heden)
Functie: Business Intelligence professional (CB, CIB, Customer Analytics)
Het aggregeren en combineren van data uit verschillende bronnen (intern en extern), en beschikbaar
stellen middels rapportages en dashboards. Geven van beleidsadviezen op de diverse rapportages.
Definiëring, ontwikkeling en levering van geconsolideerde MI-producten (rapportages, dashboards,
(balanced) scorecards, etc.), monitoring en sturing van hun bedrijfsprocessen.
Tools: Teradata 15.10, MicroStrategy 10.4
Referent: Bien Bosch - BI Manager
Blokker BV, Amsterdam (september 2017 – Heden)
Functie: Business Intelligence professional/Architect lead
Opzetten van een nieuw business intelligence platform voor Blokker B.V. Het ontsluiten van 21 bronnen,
design van business georiënteerd datawarehouse op basis van Datavault 2.0.
Tools: Microsoft Azure, SQL DWH, SSIS, Pyramid 2018, SSRS, SSAS en ArchiMate
Referent: John de Keuning - IT Manager
Intertoys BV, Amsterdam (september 2017 – December 2017)
Functie: Business Intelligence professional
Overdracht business intelligence platform vanuit SSC-ICT Blokker Holding aan Intertoys. Technisch
design, documentatie. Dashboard ontwikkeling.
Tools: Teradata 15.10, MicroStrategy 9.4.1 - 10.4
Referent: Pieter Riley - IT Manager
Werkervaring
Blokker Holding BV, Amsterdam (december 2015 – September 2017)
Functie: Manager Business Intelligence
Blokker Holding heeft circa 23.000 werknemers en 2200 winkels in diverse formules. Het samenbrengen
van deze onafhankelijke formules in een Shared Service Center met een duidelijke visie op BI-gebied
geeft de nodige uitdaging. Voor alle formules van Blokker Holding BV heb ik samen met mijn team van 14
professionals een business intelligence omgeving opgesteld en uitgewerkt waarmee wij voorzien in de
dagelijkse informatiebehoefte.
Behaalde resultaten
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Platform (OTAP/Model) voor formules op orde gebracht;
Scrum werkwijze geïntroduceerd;
Visie ontwikkeld omtrent datastromen en gebruik van Business intelligence methodes;
Advies en consultancy naar Directie met betrekking tot BI-tools en Data Warehouse strategie;
Data architect voor bestaande en nieuw te bouwen koppelingen.
Cloud proposal uitwerken voor diverse formules.

Tools: Teradata 15.10, MicroStrategy 9.4.1 - 10.4, Qlikview 8.5, Business Objects 5.1
Referent: Pieter Riley - Senior Manager Delivery SSC-ICT
FourPoints Automation BV, Amsterdam (januari 2013 – december 2015)
Functie: Business intelligence professional
Mede opzetten en inrichten van een service offering voor het top-MKB. Taken houden onder andere
in: Opzetten webpagina voor klanten, inrichten van IIS, Webdav, OTAP migraties middels
Objectmanager, Administration en configuration van MicroStrategy platform, SDK development, maken
van Dashboards op web en mobile, Workflows genereren in System manager en Command manager,
demo's voorbereiden en presenteren aan potentiële klanten. Live brengen van nieuwe klanten. Business
requirements omzetten in werkende oplossingen. Nieuwe tools en technieken snel eigen maken.
Behaalde resultaten
• Nieuw datawarehouse ontworpen en geïmplementeerd;
• Business intelligence as a service opgezet;
• Datawarehouse automation ontworpen.
Tools: SQL Server 2010, MicroStrategy 9.4.1, AQT, Dezign
Referent: Jan Kruijdenberg – Senior Manager
CTB ICT Flex BV, Ede (maart 2008 – januari 2013)
Functie: Senior Consultant Business Intelligence
Werkzaamheden: Binnen het CTB improvement team ben ik verantwoordelijk voor de herstructurering en
uitvoering van de BI afdeling, het bestaande datawarehouse opwaarderen tot een dynamisch flexibel en
gedetailleerder niveau. Daarnaast verzorg ik als Senior Consultant alle Front End ICT Business Solutions.
Klant ideeën en vragen omzetten in ICT oplossingen, bestaande informatiebronnen samenbrengen en
vertalen zodat een efficiënt compact systeem voor de klant ontworpen kan worden. Werkend op individuele
basis en op projectbasis. Bij de projecten ben ik veel als projectmanager werkzaam en draag ik mede de
verantwoordelijkheid voor de planning, aansturing medewerkers op het project, levering en uitrol en ben ik
het aanspreekpunt tussen de klant en CTB. Daarnaast verzorg ik de gevorderden- en beginnerstrainingen
aangaande Query studio en Report studio zowel intern als extern Daarnaast wordt ik door klanten vaak
benaderd om Functionele overzichten en/ of rapporten te maken.
Behaalde resultaten
• Nieuw datawarehouse ontworpen en geïmplementeerd;
• Migratie serverpark CTB (migratie zonder uitval laten verlopen middels P2V);
• Dashboard ontwikkeld Timing Uitzendbureau (Maatwerk oplossing met specifieke wensen);
• Producteigenaar geworden van Flexanalyzer Cognos platform;
• Ontwikkeling FlexTream (intern communicatieplatform).
Tools: Cognos 8.4.1, Oracle 9i
Referent: Patrick Kieviet - Manager
Legalines BV, Ede (september 2001 – maart 2008)
Functie: Algemeen Manager (lid management team)
Werkzaamheden: Binnen het uit 4 personen bestaande MT zorgdragen voor bedrijfsplanning en
bedrijfsoptimalisatie en de uitvoering hiervan. Personeel aansturing verbeteringen gerealiseerd door middel
van cursussen en manier van functioneren anders inzichtelijk te maken. Van het financiële gedeelte tot het
aannemen van personeel zorgen voor balans tussen kwaliteit en productiviteit.
Behaalde resultaten
• Analytische financiële voortgangsrapportages opgezet in Excel;
• Software implementatie Microsoft Dynamics (ERP) gerealiseerd;
• Salarisadministratie geherstructureerd met bijbehorende facturatie en verloningen;
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ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidie voor scholing geïnitieerd en bemachtigd.

Tools: Excel, SQL Server 2000
Referent: Melis de Waard – Directeur/Eigenaar
Restaurant Calluna BV, Ede (april 2000 – september 2001)
Functie: Food & Beverage Manager
Werkzaamheden: Restaurant opzetten binnen een referentiekader. Business plan schrijven, restaurant
inrichten, leveranciers zoeken, menu’s ontwerpen, personeelsplanning, personeel aannemen, inhuren en
inwerken. Opstellen van begrotingen en zorgdragen dat deze klopt. Wekelijks financieel rapportage
voorleggen aan directie. Alle werkzaamheden die behoren bij het runnen van een eigen restaurant.
Behaalde resultaten
• Doelstelling behaald binnen één jaar winstgevend restaurant opgezet;
• Leiding gegeven aan 2 personen keuken, 3 personen restaurant en 2 personen bar.
Referent: Ton van Leest - Eigenaar
Van der Valk, De Bilt (november 1999 – april 2000)
Functie: Food & Beverage Manager
Werkzaamheden: Zorgen voor de personeelsbezetting van 60 mensen binnen het restaurant en hotel.
Mensen inwerken en aansturen, verzuim monitoring en ik was het aanspreekpunt van gasten terwijl ik zelf
meedraaide met de horeca werkzaamheden.
Referent: Klaas van der Valk - Eigenaar
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