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Opleidingen
2008 – 2009
Master informatiekunde
Diploma behaald
Radboud Universiteit te Nijmegen
2004 – 2009
Bachelor informatiekunde
Diploma behaald
Radboud Universiteit te Nijmegen
2003 – 2004
Bachelor informatica
Radboud Universiteit te Nijmegen
1997 – 2003
VWO Natuur & Techniek
Diploma behaald
Valuascollege te Venlo.

januari 2015 – heden
Requirements Analist / Product Owner
In mijn rol als Requirements Analist was ik
verantwoordelijk
voor
het
opstellen
van
gedetailleerde requirementsdocumenten.
Met de transitie van Visionplanner naar Agile
werken, veranderde mijn rol naar die van Product
Owner.
Het
opstellen
van
requirementsdocumenten veranderde naar het opdelen en
opstellen van requirements in de vorm van user
stories. Voor het merendeel van deze user stories
verzorg ik ook de mockups om de functionele
vraag te visualiseren.
Tijdens deze transitie heb ik de refinementbijeenkomsten geïntroduceerd. Tijdens deze
refinements worden in een multidisciplinaire
setting (product owners, developers en testers)
functionele vraagstukken besproken.
Naast mijn rol als Product Owner heb ik ook de
voortrekkersrol genomen om de privacywet
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG/GDPR) geïmplementeerd te krijgen.

Certificaten
Professional Scrum Product Owner I
Scrum.org

maart 2014 – december 2014
Functioneel Analist
Als Functioneel Analist was ik onderdeel van een
multidisciplinair scrum team om een nieuw
platform (P3) te ontwikkelen voor het schooljaar
2014/2015 in het MBO.

Competenties
Requirements Analyse
Use Cases
Use Case Scenarios
Use Case Diagrams
Agile: Scrum / Kanban
User Stories
Mockup design
Flowcharts
UML
Archimate

Tevens fungeerde ik in de rol van Functioneel
Analist als sparringpartner voor de MBO business
unit en als Requirements Engineer voor de MBO
applicaties, Taal- en Rekenblokken.

maart 2010 – februari 2014
Informatieanalist
Als Informatieanalist bij HSK Groep B.V. was ik
verantwoordelijk voor de volgende zaken:
•

•

•

•

•

•

Wijzigings- en testtraject voor nieuwe
functionaliteiten
voor
de
primaire
applicaties.
Adviseur voor de organisatie voor issues,
bugs, wijzigings- en verbetervoorstellen
voor processen en bijbehorende systemen.
Bijdrage aan het professionaliseren van het
wijzigingstraject door de Business Case en
een Change Advisory Board te introduceren
en het Request for Change traject verder te
ontwikkelen.
Functioneel beheer door middel van het
ondersteunen van de ICT helpdesk bij
issues en het hoofd ICT bij het opstellen
van release planningen.
Participeren in e-Health projecten als
adviseur voor businesswensen voor nieuw
te
ontwikkelen
functionaliteiten
en
systemen.
Management informatie door het opzetten
en onderhouden van stored procedures in
SQL.

