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INTRODUCTIE
Ik ben een gedreven en ervaren projectmanager/consultant met
goede communicatieve vaardigheden in schrift en woord.
Ik “opereer” graag op het scheidingsvlak tussen de IT-organisatie
en de business.
Problemen oplossen, met veel verschillende typen mensen
samenwerken en een team motiveren om een doel te halen, geven
mij enorm veel voldoening.

PERSOONSPROFIEL EN EXPERTISEGEBIEDEN
Probleemoplosser - Gemotiveerd – Communicatief - Betrouwbaar
– Integer - Empathisch – Betrokken- Sociaal – Humoristisch –
Enthousiast -Initiatiefnemer – Verantwoordelijk - Team speler –
Analytisch – Kritisch – Verbeteraar – Resultaatgericht – Praktisch
Projectmanagement – Consultancy - Training

ERVARING
Januari 2019 – heden
Als ZZP’er werkzaam bij zorginstelling Pieter van Foreest in Delft in
de functie van programmamanager en projectmanager t.b.v. de
implementatie van de Nieuwe Digitale Werkomgeving (migratie
netwerk, vaste en mobiele telefonie, vervanging werkplekken)
November 2018 - heden
Als ZZP’er werkzaam bij het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer in
de functie van IT projectmanager t.b.v. de implementatie van JiveX
Pacs2.
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Maart 2018 - heden
Als ZZP’er werkzaam bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft in
de functie van IT projectmanager t.b.v. de update van het
Carestream PACS
Maart 2018 – Maart 2019
Als ZZP’er werkzaam bij Shared Service Center Syntrophos in
Nissewaard in de functie van programmamanager en
projectmanager.
Juni 2016 – Mei 2018
Werkzaam bij het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) in de
functie van IT Projectmanager.
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Taken IT Projectmanager:
• Verantwoordelijk voor het benoemen en beschrijven
van de scope, resultaten, budget, planning en
benodigde projectorganisa]e.
• Verantwoordelijk voor budget bewaking, planning (MS
Project, Gan_Project), wijzigingsaanvragen en
voortgangsrapportages
• Aansturen van projec_eams
• Opstellen en opleveren van projectmanagement
documenta]e (Project Brief, PID, Resource Planning,
Risk Management Plan, etc.)
• Opstellen normen, criteria en randvoorwaarden ten
behoeve van het nemen van beslissingen en beoordelen
van situa]es.
• Voorzi_en van stuurgroep-, projectoverleg
• Deelnemen aan Taskforce t.b.v. oplossen van problemen
• Toezicht houden op het leveren van de afgesproken
producten en diensten.
• Bewaking van deadlines, budget en kwaliteit.

•
•
•
•

Marc Wevers
> Projectmanager

Overleg met opdrachtgever, leveranciers en
projec_eamleden.
Onderhouden van de communica]e met alle betrokken
par]jen.
Borgen van de betrokkenheid en medewerking van de
betrokkenen binnen en buiten de organisa]e.
Overdracht van de projectresultaten naar de
beheerorganisa]e

Projecten
• Implementatie nieuwe virtuele werkplek (VDI) met Citrix
XenDesktop, AppSense, Imprivata, App-V, VMware vSphere Hypervisor, HPe Hardware
• Implementatie van SBC-omgeving met Citrix XenApp
AppSense, Imprivata, Hpe Hardware t.b.v. Chipsoft HIX
EPD
• Hardware vervangingstrajecten (Desktops/Laptops)
• Implementatie Dell EMC Storage

> Consultant
Oktober 2007 – mei 2016
Werkzaam bij Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) in de functie
van ICT Consultant.
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Taken ICT Consultant:
• Service Delivery Manager voor de dienst Managed
Workplace (Centraal beheerde werkplek)
• Afstemming met interne afdelingen over dienstverlening
• Ontwikkeling van dienst Managed Workplace
• Financiële ahandeling van dienst Managed Workplace
• Verantwoordelijk voor het benoemen en beschrijven
van de scope, resultaten, budget, planning en
benodigde projectorganisa]e.
• Aansturen van projec_eams
• Opstellen en opleveren van projectmanagement
documenta]e (Project Brief, PID, Resource Planning,
Risk Management Plan, etc.)
• Voorzi_en van stuurgroep-, projectoverleg
• Toezicht houden op het leveren van de afgesproken
producten en diensten.
• Bewaking van deadlines, budget en kwaliteit.
• Overleg met opdrachtgever, leveranciers en
projec_eamleden.
• Onderhouden van de communica]e met alle betrokken
par]jen.

•
•
•
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Borgen van de betrokkenheid en medewerking van de
betrokkenen binnen en buiten de organisa]e.
Overdracht van de projectresultaten naar de
beheerorganisa]e
Ondersteuning bij aanbestedingstrajecten (soiware,
hardware)

Projecten
• Migratie naar Exchange/Outlook 2010
• Invoering Bring your own device
• Applicatie packageing (MSI & App-V) t.b.v. Windows
Migraties
• Migratie Windows 98 naar Windows XP
• Migratie Windows XP naar Windows 7
• Realisatie koppelingen SurfConext
• Ontwikkelingen en uitrol van centraal beheerde
werkplek (software, hardware & support)
Januari 2001 - september 2007
Werkzaam bij E.Novation Lifeline Networks bv (Capelle a/d IJssel) in
de gecombineerde functie van projectmanager/ productmanager.
Taken projectmanager:
• Voortgangsbewaking van verschillende grote en kleinere
projecten, o.a. internetprojecten;
• Contact onderhouden met klanten, eindgebruikers,
developers, operators, beheerders en externe
bedrijven;
• Maken van voortgangsrapportages;
• Maken en beheren van projectplanningen;
• Bewaken van het projectbudget;
• Ontwikkelen en geven van cursussen aan
klanten/eindgebruikers.
Taken productmanager.:
• Verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen van de
verzekerdenapplicatie “Insurelink”, waarmee
zorgverleners het verzekeringsrecht van verzekerden
(COV) kunnen controleren;
• Contacten onderhouden met klanten (zorgverzekeraars)
over wensen en eisen die gesteld worden aan het
product;
• Aansturen van projectteam voor product gerelateerde
ontwikkeling
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November 2003 - juni 2005
Op detacheringbasis werkzaam als projectmanager in het Erasmus
MC (Rotterdam). Verantwoordelijk voor verscheidene projecten in
het kader van de invoering van de Diagnose Behandeling
Combinatie (DBC) in het Erasmus MC.
Mei 1999 tot en met december 2000
Werkzaam bij E.novation Portal Technology B.V. (Capelle a/d IJssel)
in een gecombineerde functie van projectmanager/Customer
Services Executive.
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Taken projectmanager:
• Aansturing medewerkers in verschillende kleine
projecten;
• Bewaking van de voortgang van verschillende kleine
projecten.
Taken Customer Services Executive:
• Opzetten van een helpdesk;
• Geven van cursussen over het gebruik van applicaties;
• Schrijven van handleidingen;
• Ontwikkelen van cursussen;
• Installeren van softwarepakketten;
• Geven van presentaties;
• Afhandelen van klachten en problemen;
• Vertegenwoordigen van het bedrijf op vakbeurzen.
Augustus 1997 - mei 1999
Werkzaam bij Gemeente Spijkenisse op o.b.s. “De Kooy”
(Spijkenisse) in de functie van groepsleerkracht.
Nevenfunctie: Activiteitencoördinator, verantwoordelijk voor de
automatisering op o.b.s. "De Kooy”.
Augustus 1993 - juli 1997
Werkzaam bij gemeente Barendrecht op o.b.s. "De Dubbeldekker”
(Barendrecht) in de functie van groepsleerkracht.
Nevenfunctie: Activiteitencoördinator, verantwoordelijk voor de
automatisering op o.b.s. "De Dubbeldekker”

OPLEIDINGEN
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PRINCE2 practitioner (Maart 2007)
Key Result B.V. (Almere);

Certificaat behaald in maart 2007
PRINCE2 Foundation (Januari 2007)
Key Result B.V. (Almere);
Certificaat behaald in januari 2007
Stichting Communicatie (Breda);
Algemene communicatietraining ten behoeve van verbetering van
communicatie met klanten en collega’s.
Management cursus (januari t/m mei 2000)
Lagant Management Consultants (Heeswijk-Dinther);
Cursus effectief projectmanagement via de methode Prince II.
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PABO (1989 –1993)
Hogeschool Rotterdam & Omstreken, Faculteit Educatieve
Opleidingen (Rotterdam);
Diploma behaald in 1993.
VWO – Atheneum (1983 – 1989)
O.S.G. Albert Einstein (Hoogvliet);
Diploma behaald in 1989;
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde A, Economie I,
Scheikunde, Biologie.

BIJZONDERHEDEN
In bezit van rijbewijs A, B en BE
Kennis van Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Visio,
Microsoft Project, Mindjet Mindmanager.

HOBBY’S
Saxofoon spelen, hardlopen, tennissen, klussen, surfen,
motorrijden, duiken.
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