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Kernwoorden

Profiel
Ik ben een communicatieve, coachende professional die graag zijn
kennis en ervaring deelt met zowel de organisatie als het
projectteam en zo een brug vormt tussen business en het project
team.
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Dit doe ik door een open en transparante leiderschapsstijl waarbij
er ruimte is voor ieder projectlid om te leren, waardoor we als
een team kunnen groeien naar een high performance team.

•
•

Ik ben gericht op realistische resultaten en zorg ik ervoor dat we
elkaars verwachtingen goed kennen. Daar waar nodig zet ik mijn
kwaliteiten in als intermediair tussen de organisatie en het
projectteam.

•
•
•
•

Door overzicht te houden in complexe situaties ben ik in staat om
situationeel te handelen. Hierdoor kan ik tijdig aangeven waar
risico’s voor de juiste kwaliteit en tijdigheid van het resultaat
liggen, evenals mijn vaardigheden om processen te definiëren.

•
•
•
•

Brug tussen it en non-it
Transparantie & overzicht
Flexibel & Stressbestendig
Verwachtingsmanagement
Betrokken mensen mens
Coaching met ratio en emotie
Openstaand voor vernieuwing
Analytisch, technisch en
commercieel inzicht
Realistische kwaliteit leveren
Buiten bestaande paden

Certificaten

De afgelopen jaren ben ik als consultant bij Incentro aan de slag
geweest bij grote en kleine bedrijven in Nederland en heb ik
diverse Ecommerce projecten succesvol begeleid.

PSPO
Agile Coach
PSM I
PSM II

Tools
Jira, Confluence
Slack
Gsuit, Office
Afas

Projectervaring
Als consultant bij Incentro ervaring als scrummaster opgedaan bij de volgende
projecten/organisaties.

Scrum master - Nieuwkoop Europe
Ontwikkelen & opleveren nieuwe eCommerce website
De Kwakel: september 2018 – mei 2019
• Projectmanagement;
• Scrum master web development team
• Bewaking en optimalisatie Scrum proces
• Ondersteunen PO bij het managen verwachtingen en stakeholders
• Project en budgetmanagement

Scrum master - Coop supermarkten
Optimalisatie eCommerce website
Velp: april 2017 – juni 2018
• Projectmanagement;
• Scrum master web development team en design team
• Alignment tussen Web, design en app team
• Bewaking en optimalisatie Scrum proces
• Organisatie coachen in het Agile werken
• Project en budgetmanagement

Frontend developer – ECI -Bookspot
Ontwikkelen nieuwe eCommerce website
Houten: augustus 2016 – april 2017
• Ontwikkelen frontend nieuwe website
• Opzetten frontend architectuur met mede frontend developers
• Afstemmen development process tussen ontwikkelaars
• Deelname aan dagelijkse standups/demo’s/retrospective’s

Scrum master & Frontend developer – PostNL
Ontwikkelen pakketapplicatie
Den Haag: juni 2016 – augustus 2016
• Ondersteunend Scrum master
• Leiden van scrum rituelen
• Coachen van team leden met Agile
• Jira userstory optimalisatie

Werkervaring
Scrummaster & Agile Coach – Incentro
Utrecht: jun 2011 – heden
• Scrum master, Agile development.
• Inzichtelijk maken en oplossen van belemmeringen.
• Creëren van een veilige werk en leeromgeving.
• Planning & Coaching van het team, PO & stakeholders.
• Team alignment en Team management naar High performance teams.
• Focus op teamontwikkelingen en focus op de huidige sprint.
• Organizer van refinements, standup's, retrospective's.
• Ondersteunen van de PO tijdens het prioriteren van de backlog.
• Ondersteunen van de PO om sprint doelen te behalen.
• Ontwikkelen van business-driven development.
• Budget bewaking en monitoren voortgang vs budget.
• Resource planning en inzetbaarheid bepalen en vergroten.

Projectervaring als consultant via Incentro
Bookspot
Nieuwkoop
Coop
ECI
PostNL
SNS
Telfort
Hi
KPN

| Agile coach & Scrum master | feb 19 – mei 19
| Agile coach & Scrum master | jun 18 – mei 19
| Scrum master Coop designteam & webteam | apr 17 – jun 18
| Scrum master & frontend developer | aug 16 - apr 17
| Scrum master & frontend developer | jun 16 - aug 16
| Frontend development, Scrum master | apr 14 - jun 16
| Lead Frontend development | sep 13 - mei 14
| Lead Frontend developer | feb 13 - mei 13
| Frontend developer | jun 11 – feb 13

Overig ervaringen
Daadkracht – Visual Design en Web Ontwikkelaar | 2009 - 2011
Rapp Collins -Digitaal Projectleider | 2008 - 2009
PostNL – Postbode| 2002 - 2009
ISL Automatiseringen – Medewerker technische dienst| 2000 - 2001
Honeywell – Dataentry medewerker | 1999 - 2000
Edah – Vulploeg medewerker| 1998 - 2007

Opleidingen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Bachelor of Communication and Multimedia Design; behaald 2009.
ROC Eindhoven
IT Maintenance level Overige Kennis en ervaring; behaald 2006.
Trainingen
2019 PSM II – Professional Scrum master II – Scrum.org
2019 PSPO I – Professional Scrum Product Owner – Scrum.org
2018 Agile Coach opleiding – Agile Scrum Group
2017 PSM I - Professional Scrum Master – Scrum.org
2016 Situationeel leiderschap - intern
2015 Sales training - intern
2014 Incentro Management Development Program - intern
Talen
Nederlands
Engels
Duits

Verbaal en schriftelijk: Uitstekend (Moedertaal)
Verbaal en schriftelijk: Uitstekend
Verbaal en schriftelijk: Basis

Interesses
Brede interesse in nieuwe technieken en toepassingen, home automation. Als het mooi weer
is ga ik graag buiten wandelen in bijvoorbeeld de Efteling of in de natuur. Houd van reizen en
nieuwe cultuur en natuur te ontdekken en daarnaast fulltime papa van een meisje van 1.
Referenties
Op aanvraag

