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Samenvatting
Een belangrijk gedeelte van mijn carrière heeft zich afgespeeld in het publieke domein bij
middelgrote en grote organisaties. Daarbij zijn de volgende organisaties te noemen: het
Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK); Rijkswaterstaat; de Nederlandse Politie: de
Raad voor de multi disciplinaire informatie voorziening (Raad MIV); het veiligheidsberaad en
de gemeenschappelijke meldkamers; Ministerie van Binnenlandse zaken: Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS)
.
Relevante opdrachten in de laatste 20 jaar:
Rijkswaterstaat
In opdracht van RWS bezig met de opzet van gestructureerd berichtenverkeer tussen RWS en
de politie Nederland. Gelijktijdig betrokken bij de voorbereiding van een grootschalige oefening
inzake ramp- en crisisbestrijding tussen de veiligheidsregio Brabant ZO. en RWS.
Landelijk Crisis Management Systeem
Op verzoek van partijen ondersteuning verleend aan het opstellen en indienen van een offerte
voor de levering van een nieuw, landelijk crisismanagement systeem voor de sector Openbare
Orde en Veiligheid
Raad MIV
De ontwikkeling van de Geo-informatie voorziening voor alle partijen betrokken bij de
bestrijding en voorkoming van rampen en crises. Het programma bestond uit verschillende
componenten: formuleren van beleid; vaststellen van standaarden; definiëren van architectuur;
ontwikkelen van infrastructuur en het functioneel ontwerp van applicaties. Belangrijk aspect
was de opzet van communicatie- en overlegstructuren tussen de verschillende partijen ter
verkrijging van draagvlak.

Geo-Informatie.
Het bestuurlijk en operationeel opzetten en inrichten van een nieuwe stichting ( RGI; Ruimte
voor Geo Informatie) voor de uitvoering van een grootschalig subsidie programma op het
terrein van de Geo-informatievoorziening (omvang ca. 40 milj.euro). De activiteiten behelsden
onder meer:
-Verzorgen van bestuurlijk draagvlak, inrichting van de organisatie, opzet van statuten en
reglementen, aanloop financiering.
- Opzet van het programma en specificeren van programmadoelen.
Nederlandse Politie
Als directeur leiding gegeven aan de Coöperatie Informatiemanagement Nederlandse Politie
(CIP) De CIP is tot stand gekomen op basis van een door alle partijen geaccordeerde
blauwdruk, “Het bestek 2001-2005”. De CIP had tot taak om op het terrein van de Politie ICT
voorziening de vraag van 26 autonome politiekorpsen te bundelen en articuleren. Belangrijke
onderdelen hierbij waren de totstandkoming van een gemeenschappelijke
informatiearchitectuur en de positionering van informatiemanagement op centraal en
decentraal niveau.
Zorg sector.
Als directeur verantwoordelijk voor de opzet en inrichting van de stichting
“Hulpmiddeleninformatie Centrum” (HIC) met als doelstelling de ontwikkeling van een portal
voor de verstrekking van hulpmiddelen in de gezondheidszorg. Achterliggende gedachte was
het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de gehandicapte medemens. Een
op internet gebaseerd initiatief van het ministerie van VWS
Tot de onderdelen behoorden: opbouwen van een overleg structuur met gebruikers;
specificeren van eisen en wensen; aanbesteden en begeleiden van de applicatiebouw.
Sector sociale zekerheid.
Directeur Stichting Cliënt Volg Communicatie Stelsel (CVCS)
In 1997 werd op advies van de “regiegroep”de stichting CVCS opgericht. Doel van de stichting
was het operationaliseren en verder ontwikkelen van het “CVCS-concept.”. Dit concept hield in
het ontwikkelen van een intranet binnen de sociale zekerheid ten behoeve van de informatieuitwisseling tussen Arbeidsbureaus, uitvoeringsinstellingen, gemeentelijke Sociale Diensten .

