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Waar ik voor sta

“

“

Techniek staat in dienst van de klant, en zou zo eenvoudig en eenduidig mogelijk moeten zijn.
Technische oplossingen behoren in verhouding zijn met het beoogde doel en worden gedragen
door het management van het bedrijf. Met een can-do en hands-on mentaliteit en een brede
technische ervaring als generalist, help ik waar nodig de ICT-omgeving te verbeteren,
vereenvoudigen en transparant te maken. Standaardiseren en documenteren met een goede
kosten-baten balans spelen hier een belangrijke rol in.

Milestones

Directe leiding 5
fte Technici en IT
ondersteuning

Rollen

Beheer infrastructuur
waar 500 mln. Per dag
doorheen ging

3 bedrijfsverhuizingen, in
25 jaar werkde volle breedte (technisch ervaring
en technisch facilitair). max
45 fte’s > € 1 milj. - min 18
fte’s > € 100k.

Belangrijke activiteiten
Projecten en taken

Bijbehorende rollen

STROOMLIJNING INFRASTRUCTUUR EN PROCESSEN
OPERANTIONEEL BEHEER INFRASTRUCTUUR
OPERATIONEEL LEIDINGGEVEN
ANALYSE EN ADVISERING VERBETERTRAJECTEN
GROOTSCHALIGE VERHUIZINGEN

Stroomlijning infrastructuur en processen: Vereenvoudigen en transparant maken en houden technische
omgeving
Operationeel beheer infrastructuur: Beheren complexe infrastructuur waar dagelijks 500 mln. aan
transacties werd verwerkt
Operationeel leiding geven aan 5 technici en 1e/2e lijn ICT support: Binnen deze taak diverse projecten
Analyse en advisering verbetertrajecten infrastructuur: PBI & Nomura
Grootschalige verhuizingen: > 40 fte, > 1 mln. budget, verantwoordelijk voor het technische en technisch
facilitaire stuk

360 graden

Ability to deliver good projects in a
timely and cost effective manner

Provides a fresh perspective on any
issue or problem
A hard working and
team oriented individual

Maintaining the ability to keep an eye
on the ‘Big picture’

Bart is een fijne college die meer dan
bereid is om je problem op te lossen

Loopbaan
2015

ICT Support – RIBW Fonteynenburg

2003

Operationeel ICT Manager - Nomura Nederland N.V., Amsterdam

1997

Operationeel ICT Manager - Nomura Bank Nederland N.V., Amsterdam



















Ondersteunen ICT bij verhuizing, migratie en operationeel beheer.

Reorganiseren structuur en procedures na reorganisaties en verhuizingen coördineren.
Eindverantwoordelijke lokale ICT & facilitaire techniek.
Deelname reguliere management overleg en adviseren directie.
Adviseren directie over kansen, bedreigingen en risico's.
Samenwerken met internationale specialisten ten behoeve van lokale oplossingen.
Verantwoordelijk voor de lokale Business Continuity en Pandemic procedures.
Aansturen BHV team.
Creëren, testen en beoordelen van noodprocedures.

Operationeel verantwoordelijk; aansturing 5+ medewerkers.
Rapportage aan hoofd ICT.
Project begeleiding, aansturen project team.
Beheren infrastructuur
Opstarten, coördineren en begeleiden intern verbeter traject.
Standaardiseren en documenteren van nieuwe omgeving.

1996

Operationeel ICT Manager - P.B.I. Securities, Amsterdam

1990
1985

Technicus en vervangend systeembeheerder - Halmos Adviseurs B.V., Den Haag




Rapportage aan directie.
Beheren, verbeteren, documenteren en oplossen van allerhande voorkomende werkzaamheden in
een gemengde netwerkomgeving van de financiële instelling. Management adviseren over risico’s
en oplossingen.

Zelfstandig Elektromonteur - Glasbergen elektrotechniek, Leidschendam

Cursus en opleiding
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2014

1999
1998
1987
1987
1984

“Intune and System Center Configuration”
“Azure Active Directory”
“Azure Solution Training”
“Best of Build and Windows 10”
“Manage Azure with Clef”
“Data loss prevention in Office 365”
Masterclasses/cursussen: “What's new in Windows 10”, “Machine Learning”, “Encryptie en
beveiliging Windows 10” “Azure Fundamentals”
Masterclasses: “What’s new in SQL 2014” “VMWare Virtualization Security”
“Workplace Join and AD FS IT”, ” Disk DeDuplication Deep Dive – WinSvr2012”
“Business Intelligence with Microsoft Power BI" “Starting with Microsoft Azure VM”
“Introduction Big Data”.
Cursus: Microsoft Networking Essentials, Supporting WNT4.0,
Administering WNT4.0, WNT4.0 core
SWIFT cursus implementatie en beheer betalingssysteem
Technicus sterkstroominstallaties (deelcertificaten)
Monteur sterkstroominstallaties
Mavo

