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PERSONALIA 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

PROFIELSCHETS 
 
 
OPLEIDING 

• H.A.V.O.  
• H.O.I.O. Afstudeerrichting Informatiesystemen in Organisatienetwerken aan de 

Hogeschool Windesheim te Zwolle. 
• Master Business Process Management and IT aan de Open Universiteit. Bezig met 

afstuderen (Onderwerp: ‘Dasboard voor meten kwaliteit IT Project Portfolio’). 
 
 

CURSUSSEN 
• Certificering Sales Specialist SugarCRM; 
• Prince2 - Foundations; 
• Developers training Qlikview bij Qliktech in Hoofddorp; 
• Praktijkdiploma boekhouden; 
• Experttrainingen E-PAS bij PriceWaterhouseCoopers te Utrecht; 
• Diverse ‘consultancytrainingen’ met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van 

sociale- en technische vaardigheden; 
• Training ‘applicaties ontwikkelen in Lotus Notes met IT-Factory’. 

 
 
 
WERKERVARING 
 
Vanaf 2001  
Als zelfstandig ondernemer (“van Walderveen Projectmanagement B.V.”) diverse projecten 
geleid, trainingen gegeven, (business)consultancyopdrachten gedaan en interim 
(management)functies vervuld, waaronder: 
  

Naam 
Adres 

Woonplaats 
Telefoon 

E-mail 
Burgerlijke staat 

Leeftijd 

Gerrit Gerhardus van Walderveen (Geert) 
Dorpsstraat 27 
8167 NK Oene 
06-53753398 
Geert@geertvanwalderveen.nl 
Gehuwd, 2 kinderen 
53 jaar (03-09-1967) 
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Heden – 2009 
• Vanaf maart 2020 voor Larcom NV in Ommen een conversie van documenten uit diverse 

Compas databases naar AFAS uitgevoerd.  
• Vanaf april 2019 voor 24ICT diverse projecten op het gebied van Exact (Globe Next, E-

Synergy, Exact online, Add-on’s) en PowerBI gedaan. Opgetreden als 
projectleider/consultant. 

• Vanaf mei 2019 meegewerkt aan de conversie van MS Dynamic’s AX4.0 naar D365 bij DiBO 
Cleaning Systems. 

• Vanaf augustus 2018 projectleider/consultant bij een leverancier van informatiesystemen 
binnen de retail. Hier diverse implementaties begeleid en ‘live’ gebracht.  

• Vanaf april 2016 programmamanager verbeterprojecten binnen de Retail Development 
Company. Hierbij veel afstemming met verschillende partijen (intern en extern). 
Projectmatig werken geïmplementeerd. Hier ook geacteerd als projectleider/consultant 
bij de implementatie van SugarCRM. 

• Vanaf januari 2016 mede-eigenaar en medeoprichter van Albicons, een specialist in Open 
Source Relatiemanagementsoftware (SugarCRM en SuiteCRM). Hier, gezamenlijk met mijn 
vennoot aan aantal implementaties uitgevoerd. Hierbij geacteerd als projectleider en 
consultant.  

• In 2015 de Hameland groep in Lichtenvoorde ondersteund bij de ontvlechting van het 
personeels- en cliëntvolgsysteem Compas, nodig door de overdracht van werkzaamheden 
van de Hameland groep aan de deelnemende gemeenten. 

• Vanaf september 2015 tot en met maart 2016 Qlikview consultant bij de Retail 
Development Company, een franchisegever voor de formule Readshop. In deze rol diverse 
bronbestanden voor automatische verwerking opgeleverd en managementrapportages 
gedefinieerd, ontwikkeld en geïmplementeerd. 

• Vanaf augustus 2014 projectleider bij de gemeente Amsterdam (Cluster sociaal/RVE Werk). 
Daar het personeelssysteem PView inclusief salarisverwerking vervangen door het 
personeels- en cliëntvolgsysteem Compas in combinatie met outsourcen salarisverwerking 
bij ADP. Op dit project stond veel druk omdat er na 1 januari 2015 geen back-up scenario 
mogelijk was en het daarmee een absolute deadline kende. Hier veel te maken gehad met 
interne controle en herzien en verbeteren van bestaande procedures. 

• Vanaf oktober 2013 projectleider bij de ontmanteling van Top-Craft BV. Deze sociale 
werkvoorziening wordt ontmanteld en de werkzaamheden gaan terug naar de betrokken 
gemeenten waarbij Top-Craft BV voor deze gemeenten voorlopig blijft functioneren als 
‘shared servicecentrum’. Hierbij het financiële system (Exact) en het HRM/Client 
volgsysteem (Compas) gesplitst van één omgeving naar vier omgevingen. Tevens voor de 
betrokken gemeenten de rol van applicatiebeheerder Compas ingevuld. 

• Projectleider Implementatie BI-Proces met behulp van de BI-Tool Pentaho bij de 
gemeente Woerden. 

• Projectleider SEPA bij de sociale werkvoorziening Pantar Amsterdam. Hier 
verantwoordelijk voor het ‘SEPA-proof’ maken van de gehele organisatie. Dit betreft zowel 
de geautomatiseerde systemen inclusief het salarispakket en de betrokken 
processen/procedures. 

• Projectleider implementatie BI-proces met behulp van Qlikview bij de sociale 
werkvoorziening Pantar Amsterdam. 
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• Onderzoek naar de toepasbaarheid (inclusief ‘proof of concept) van de business 
intelligence tool Qlikview bij de sociale werkvoorziening (Pantar Amsterdam. 

• Coördinator bij de SAP-implementatie van Futuro (een samenwerkingsverband van 5 
waterleidingbedrijven) en medeverantwoordelijk voor de implementatie en oplevering van 
de technische infrastructuur. Project was reeds een aantal maanden gaande. Hier op een 
‘rijdende trein’ gesprongen. Leveranciersmanagement was een belangrijke 
verantwoordelijkheid. 

• Projectleider bij de sociale werkvoorziening van Zeist en omstreken (Bigagroep bv) voor 
een project dat procesvereenvoudiging als doelstelling heeft; 

• Projectmanager migratie HR-/cliëntvolgsystemen (Compas – Personell View (PView) bij de 
sociale werkvoorziening Pantar Amsterdam. Hierbij werkte het reïntegratiebedrijf van 
Pantar Amsterdam met Compas en de rest van de organisatie met PView. Hierbij de 
werkprocessen overgezet naar de nieuwe omgeving en de datamigratie begeleid; 

 
 
2008 – 2001 
• Verantwoordelijk voor het opzetten van een business unit bij een Nobel, een middelgrote 

automatiseerder. De unit richt zich op Business Intelligence. Hier veel kennis opgedaan 
van het vakgebied Business Intelligence. Veel ‘hands on’ ervaring opgedaan met de BI-
tool Qlikview. Gedurende deze opdracht tevens als projectmanager een geëscaleerd fixed 
price project vlot getrokken. Het betrof een implementatie van Exact e-Synergy; 

• Projectmanager implementatie Exact Globe 2003 Enterprise bij de sociale 
werkvoorziening Top-Craft BV te Oldenzaal. Hier veel aandacht voor definiëren en bouwen 
van managementrapportages met Excel / Visual Basic en de tools van Microsoft; 

• Projectleider implementatie Exact Globe 2003 Enterprise bij Polydaun/Nomad 
International BV. Zwaartepunt hierbij is het converteren van stambestanden en mutaties. 
Hierbij veel kennis opgedaan van XML en SQL; 

• Projectmanager implementatie Exact Globe 2003 Enterprise bij de Sociale 
Werkvoorziening Zeist (tegenwoordig Bigagroep bv); 

• Adviserende rol bij het ontwikkelen van informatiebeleid bij Top-Craft; 
• Hoofd ICT a.i. bij de sociale werkvoorziening Paswerk te Cruquius (gedurende ongeveer 1 

jaar). Naast het geven van de dagelijkse leiding aan de afdeling, het participeren in diverse 
projecten (als projectlid en als projectleider) en het overleggen met / adviseren van de 
directie heb ik ITIL geïmplementeerd. Gedurende deze periode maakte ik deel uit van het 
managementteam; 

• Bij de sociale werkvoorziening Paswerk te Cruquius een ‘vastzittend’ project vlot getrokken 
en de verdere implementatie begeleid. Project had betrekking op het geautomatiseerd 
registreren van gewerkte uren; 

• voor Emergo Systems bv (een producent van software voor human resource management 
en clientvolgsystemen, Compas) te Harderwijk diverse opleidingen verzorgd en 
implementaties geleid. Daarnaast mede het commerciële beleid geformuleerd en het 
projectmanagement vormgegeven. 

 
 
2001 – 1999 
Werkzaam als hoofd Informatievoorziening & Automatisering bij de sociale werkvoorziening  
Soweco NV te Almelo. Werkzaamheden bestaan uit: 
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• Herstructureren/reorganiseren afdeling I&A; 
• leiding geven aan de afdeling I & A (7-10 personen); 
• introductie van procesmatige informatieplanning en het hieruit ontwikkelen van 

informatiebeleid. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn 
informatiebeveiligingsaspecten als back-upstrategie, maken van richtlijnen voor gebruik  
internet- en e-mail faciliteiten, virusprotectie en waarborgen continuïteit van de 
gegevensverwerkende processen; 

• verzorgen van E-mail en internetfaciliteiten vanaf de werkplek; 
• koppelen van diverse nevenvestigingen met behulp van Citrix- en internettechnologie. 

Beveiliging tegen ongewenste toegang is hierbij een belangrijk aandachtsgebied; 
• adviseren van de directie op het gebied van ICT; 
• initiëren en leiden diverse projecten (ontwikkelen maatwerk op Exact, implementatie 

nieuwe functionaliteit van Exact, realiseren website); 
• introductie en implementatie van IT-Factory/Lotus Notes. 
 
 
1996 – 1999 
Werkzaam bij Euro-Partners Informatici te ’s-Hertogenbosch. Eindfunctie was Senior ICT-
consultant. Werkzaamheden bestonden uit: 
• Leiden van implementatieprojecten op het gebied van logistieke- en financiële software 

(E-PAS van Exact). Klanten waren voornamelijk sociale werkvoorzieningen; 
• (mede) ontwikkelen van koppelingen tussen diverse geautomatiseerde systemen 

(salarissysteem, cliënt-volgsysteem en financieel systeem) 
• adviseren relaties op het gebied van back-upstrategie, virusprotectie en autorisatiebeleid; 
• ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsplannen; 
• ontwikkelen en uitvoeren van logistieke concepten; 
• coachen van ICT-consultants.  
 
 
1995 – 1996 
Implementatie van een logistiek informatiesysteem (hard- en software) bij Paperdreams te 
Zwolle. 
 
 
1994 – 1995 
Via Uitzendburo Multec werkzaam geweest bij de Gemeente Hardenberg als 
beleidsmedewerker van de afdeling automatisering en als helpdeskmedewerker bij Univé te 
Zwolle. 
 
 
 


