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EVEN VOORSTELLEN:

PROJECT MANAGER IT PLATFORM TWENTE

Als Project Manager werk ik dagelijks aan zo’n 20 
verschillende projecten en faciliteer ik meerdere kennis- 
en expertteams. Een veelzijdige functie, waarbij ik 
vooral energie krijg van de samenwerking met ruim 
70 Twentse collega’s.

WIE BEN IK EN WAT HEB IK GEDAAN?  
Ik ben geboren en getogen in Oldenzaal, van waaruit ik ben 
gaan studeren aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar 
heb ik in 1998 de opleiding Bedrijfskundige Informatica 
afgerond. Na mijn studie ben ik gaan werken in Almelo, 
waar ik nu alweer 19 jaar woonachtig ben. 

Ik ben mijn carrière gestart bij een grote organisatie in 
Almelo. Eerst als helpdesk/support medewerker, daarna 
als applicatiebeheerder. Ook heb ik me enkele jaren bezig-
gehouden met Business Intelligence vraagstukken. Al snel 
merkte ik dat mijn passie vooral ligt bij het organiseren en 
plannen van verandertrajecten en projecten. Het samen-
werken in een team van specialisten en het opleveren van 
mooie resultaten geeft mij enorm veel energie. In mijn rol 
als Project Manager heb ik aan verschillende gremia van 
projectresultaten mogen werken. De inrichting van een 
nieuwe serverruimte, het vervangen van een glasvezelnet-
werk over een 10-tal gebouwen en de implementatie van 

informatiebeveiliging zijn voorbeelden daarvan. De eerste 
5 jaar als Project Manager heb ik bij een semi-overheidsor-
ganisatie gewerkt, in 2008 heb ik de overstap gemaakt naar 
het bedrijfsleven. Daar heb ik als Project Manager mogen 
werken aan de implementatie van zaaksystemen bij diverse 
Nederlandse gemeenten. 

Eind 2018 deed zich de kans voor om te solliciteren op 
de functie IT Project Manager bij het IT Platform Twente. 
Daarbij sprak mij het aspect samenwerken met inter- 
gemeentelijke teams het meeste aan. Na nu alweer ruim 
3 jaar voor het IT Platform gewerkt te hebben, ben ik 
erachter gekomen dat er nog heel veel mooie samen- 
werkingskansen in het verschiet liggen.

HOE ZIET MIJN WERKWEEK ERUIT?
Iedere week heeft zo z’n eigen dynamiek. Omdat er 
gemiddeld 20 lopende projecten zijn, bestaat het werk voor 
een groot deel uit het organiseren, plannen en faciliteren 
van de lopende projectactiviteiten. Vaak start een project 
met een kick-off met gemeentelijke collega’s eventueel 
aangevuld met een of meerdere leveranciers. Als Project 
Manager vanuit het IT Platform pak ik vaak de regie op om 
de beoogde projectresultaten op te leveren. Bij de meeste 
projecten heb ik regelmatig contact met Project Managers 
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Project Manager bij het IT Platform Twente. Dit is een 
samenwerking op IT diensten en producten als 
verlengstuk of aanvulling op de lokale IT voorzieningen 
van gemeenten en samenwerkingsverbanden. 



SAMENGEVAT GEEFT DEZE FUNCTIE VOOR MIJ VEEL ENERGIE EN
GROTE UITDAGING, MET ENERZIJDS VERANTWOORDELIJKHEID,
MAAR OOK RUIMTE VOOR EIGEN INVULLING VAN DE TAAK.

van gemeenten of GR’s, maar ook met Project Managers 
van leveranciers. Voor de producten van het IT Platform 
Twente werk ik nauw samen met een team van (zeer be-
kwame) vaste specialisten van zowel gemeenten, maar ook 
van leveranciers en/of VNG Realisatie. Opdrachten voor 
projecten komen vooral van de 12 Twentse gemeenten of 
3 gemeenschappelijke regelingen, maar ook komt het voor 
dat er werkzaamheden moeten worden gepland vanuit het 
IT Platform zelf. 
Mijn taak als Project Manager kan ik alleen goed uitvoeren, 
dankzij een geweldige samenwerking met de Programma-
manager van het IT Platform Twente, Renzo Graziano. 
Zijn rol als verbinder en motivator van de Twentse samen-
werking legt een stevige basis voor de oplevering van 

succesvolle IT samenwerkingsprojecten. 
Rond de jaarwisseling 2022-2023 willen we onze samen-
werking versterken met een derde collega-regisseur om 
samen nog meer te kunnen excelleren.

MIJN WERKPLEK
De gemeente Enschede is onze gastheer waar het gaat 
om de bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH). In principe is 
dat onze vaste standplaats; gemeente Enschede heeft 
uitstekende kantoorvoorzieningen voor werken en 
(hybride) vergaderen. Daarnaast werk ik ook nog 
regelmatig vanuit huis, maar ook is het mogelijk de 
werkplekken en vergaderruimtes te gebruiken van 
de Twentse deelnemers.


