Informatievoorziening, verwerking, presentatie en beveiliging.
“Bob is een doorgewinterde ICT vakman met doelgerichte manier van werken,
maar ook een verademing in het wollige ICT wereldje”
Bob van der Wilt
mail
: bob.van.der.wilt@p4s.nl
linkedin
: https://www.linkedin.com/in/bob-wilt-van-der-0b193a3
tel
: +31 6 22901763

ervaring:
Sinds 1980 werkzaam in de informatisering
en automatisering, vanaf 1987 in lijn- en
interim managementfuncties voor zowel
profit- als non-profitorganisaties.
Ruime ervaring als projectmanager en
programmamanager in de realisatie en
implementatie van complexe IT-projecten in
politiek gevoelige omgevingen.
Ervaring met verandermanagement als
onderdeel van IT-trajecten en fusies.
Gelouterd in het ontwikkelen van en werken
onder architectuur.
vaktechnisch
• Architectuur, privacy en beveiliging.
• Geografische informatiesystemen.
• methoden : Prince II, ITIL, BiSL
• Projectmanagement technieken
• Applicatie ontwikkeling & beheer
• Programmamanament
kerncompetenties
• Uitgebreide algemene ICT kennis
• De brug slaan tussen ICT en
bedrijfsdoelstellingen
• visualisatie van complexe informatie
• privacy en beveiligingsaspecten
• teammanagement
• sterk analytisch en het vermogen dit te
vertalen naar een pragmatische
oplossing,

domeinervaring en -kennis
• openbare orde en veiligheid:
Politie, en Rijkswaterstaat,
• gezondheidszorg, met name
ziekenhuizen,
• Onderwijs,
• Openbaar vervoer, sociale veiligheid
en samenwerking met Politie
persoonlijkheid
• resultaatgericht, teamplayer,
teambuilder ,
• Sterk analytisch en conceptueel denker,
• Flexibel, expressief en contactueel
vaardig,
• Creatief en kwaliteitsgericht,
• besluitvaardig

inzetbaar als
• Programmamanager van complexe
projecten en veranderprocessen,
• Projectmanagement voor systeem en
applicatie ontwikkeling,
• Onderzoek en analyses
• ICT architectuur ontwerp
• Privacy en security
• (Geografische) gegevens visualisatie
• (ICT) samenwerking tussen meerdere
partijen in gegevensuitwisseling

relevante opdrachten in de afgelopen periode:
mei 2015 – februari 2016
Elisabeth – Tweesteden ziekenhuis Tilburg
Mobiel werken. Men wenst zowel zorgapplicaties als bedrijfsondersteunende applicaties vanaf
een mobile device te kunnen gebruiken zowel op de reguliere wijze als via speciale apps.
Beleid ontwikkeld wat alle vormen van mobiel werken ondersteunt, wat werkbaar en
hanteerbaar is voor de organisatie en de vertrouwelijkheid van de informatie garandeert.
Parallel aan het ontwikkelen van het beleid is het functioneel ontwerp voor de infrastructuur
security opgeleverd. Doel was het wegnemen van de ICT risico’s en kwetsbaarheden en
voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens waaronder de meldplicht datalekken.
januari 2015 – maart 2015
Profi Pendi
Advies opdracht voor Profi Pendi, een samenwerkingsverband voor primair passend onderwijs
voor 79 scholen. De vraag was om Profi Pendi toekomstgericht in te richten voor haar
registratie en informatievoorziening. De informatie behoefte is in kaart gebracht en gematcht
met op de markt aanwezige oplossingen.
april 2012 – december 2014
P4S - Duurzaam verbinden
Projectmanager. Het project “Duurzaam Verbinden” bundelt incident¬informatie van Openbaar
vervoerders met gerelateerde incidenten van Politie. De gegevens worden op een zinvolle wijze
gekoppeld en geografisch gepresenteerd. Zo ontstaat een gedeeld beeld van incidenten,
zwartrijders en veelplegers. Bouw, test en eerste implementatie zijn door P4S in 2012
gerealiseerd. Verdere uitwerking en dienstverlening volgde in 2013 en 2014
februari 2013 – januari 2014
Rijkswaterstaat
Projectleider, Bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (112) komen meldingen binnen
waarin RWS als wegbeheerder geïnteresseerd is. Doel van het project was tijdwinst. De door
P4S ontwikkelde oplossing geeft de centralist van RWS bijna real-time inzicht in de relevante
meldingen die bij GMU binnen komen. De oplossing is gebaseerd op aanwezige technologieën
en is in 3 maanden gerealiseerd. In de pilot heeft de tool zijn waarde bewezen en is opgevolgd
met een landelijke implementatie.
januari 2011 – mei 2011
Connexxion
Adviseur bij Connexxion voor de sociale veiligheid in het openbaarvervoer. Een model
ontwikkeld dat helpt bij de standaardisatie van de maatregelen. Tevens kan het model gebruikt
worden om de sociale veiligheidsmaatregelen te ordenen waardoor inzicht in de dekking en
logische samenhang ontstaat.
maart 2010 – december 2010
ministeries BZK en RWS
Onderzoek uitgevoerd voor taskforce veilig openbaar vervoer van de ministeries BZK en RWS.
Onderzoeksvraag was de haalbaarheid van een nationale registratie van overlastplegers in het
openbaarvervoer, met een koppeling aan de openbare orde en veiligheidssector om zo meer
inzicht te verkrijgen. Uitkomst van het onderzoek was dat de vervoerssector veel
mogelijkheden heeft om nauwer samen te werken met de veiligheidssector, maar dat een
nationale en gedeelde registratie een stap te ver is.
april 2008 – december 2009
Raad Multi Disciplinaire Informatievoorziening
Projectmanager voor de Raad Multi Disciplinaire Informatievoorziening voor het programma
GEO infrastructuur. Het project heeft aangetoond dat het ontsluiten van GEO bestanden de
Rampen- en crisiscentra’s van Nederland sneller inzicht en overzicht verschaft in het
belangrijkste eerste uur van een ramp. Een boeiend project met direct zichtbaar resultaat
uitgevoerd in een complexe en politiek gevoelige omgeving.
januari 2007 – december 2007
VTS Politie Nederland
Eind 2006 zijn het Concern Informatiemanagement Politie en de aanbodorganisatie ISC
opgegaan in de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland. Mijn taak als
verandermanager was om de ICT onderdelen van deze organisaties samen te voegen (2000
FTE). De gedwongen winkelnering uit het verleden had een zware wissel getrokken op de

onderlinge relaties. Het verandertraject is daarom open opgezet in nauwe samenwerking met
de medezeggenschapsraad en met veel ruimte voor de emoties. Binnen de gestelde tijdslijnen
is het positieve advies van de medezeggenschap verkregen.
januari 2002 – november 2006
Concern Informatiemanagement Politie
Het CIP is in maart 2002 opgericht om de informatiehuishouding voor de Nederlandse
politie nieuw op te zetten. Doelstelling was om vanuit de Politie vraag gestuurd de
omslag te maken. De basis is hiervoor gelegd in een nieuwe informatiearchitectuur.
Binnen het managementteam was ik verantwoordelijk voor de informatiearchitectuur,
privacy, beveiliging en het programma Basisinformatie. Dat laatste omvatte de
ontwikkeling en implementatie van alle generieke services zoals; brokers, autorisatie-,
personen-, antecedenten- en locatieservices.
samenvatting
Mijn kracht ligt met name op het gebied van probleemanalyse en programma- c.q.
projectmanagement. Het determineren van complexiteit naar overzichtelijke delen, hiertussen
de samenhang bepalen en dit vervolgens omzetten naar een uitvoerbaar en realiseerbaar
geheel, is in de loop der jaren toch wel mijn specialiteit geworden.
Daarnaast word ik door mijn omgeving gezien als robuuste en betrouwbare vakman op het
gebied van ICT problematiek. Enerzijds ben ik zeker geïnteresseerd in de techniek, anderzijds
realiseer ik mij terdege dat de toepassing van informatietechnologie geen doel op zich is maar
een middel om tot een betere organisatieperformance te komen.
Ik beschouw mijzelf als een no-nonsens adviseur en projectmanager, in staat om ook in
politiek gevoelige omgevingen tot concrete resultaten te komen, die voldoen aan de
doelstelling. Het daarmee soms gepaard gaande politieke steekspel is mij daarbij niet
vreemd ….

