
 

 

 

 

 

 

Personalia 

Adres: De Vrijenbergstraat 14 
1333 ZP Almere 

Mail: edwin@vrim.nl  
Website: www.vrim.nl 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/ewdevries/ 
Telefoon: 06-19401169 
Geboortedatum:  12 oktober 1969 

 

Profiel 

Sinds 2015 werk ik als onafhankelijk en zelfstandig 

informatieadviseur om organisaties te helpen bij in-

formatievraagstukken op het snijvlak van business 

& ICT. Ik ben een breed ontwikkelde informatieadvi-

seur met een sterk vermogen om me in te leven in 

specifieke klantsituaties met als specialisatie lokale 

overheid.  

Informatiemanagement, informatieplanning, archi-

tectuur, beleid en advies, coaching zijn mijn kern-

kwaliteiten. In mijn werkzaamheden vertaal ik be-

drijfsdoelstellingen naar informatieplannen en con-

crete projecten en geef ik invulling aan de hiervoor 

benodigde informatiearchitectuur. Door mijn erva-

ring binnen verschillende organisaties en een brede 

set aan vaardigheden binnen business en ICT hou 

ik in complexe situaties overzicht.  

Reeds opgedane ervaringen omgezet in een eigen 

praktische aanpak voor informatieplanning en archi-

tectuur binnen de (lokale) overheid. 

Werkend met een nieuwe verfrissende aanpak mid-

dels workshops m.b.v. LEGO® SERIOUS PLAY® 

materialen en methodiek. 

Vaardigheden 

 

Werkervaring 

Als zelfstandig informatieadviseur informatieplanning, 
informatiebeleid en architectuur trajecten gefaciliteerd 
en inhoudelijk ondersteunt in het realiseren van infor-
matieplannen en diverse architectuur uitwerkingen. In-
terim opdrachten uitgevoerd in de rol van informatiear-
chitect (o.a. omgevingswet) en adviseur IT (incl. in-
terne coaching van medewerkers en begeleiding aan-
bestedingen). Begeleider van de GHOR referentiear-
chitectuur. Daarnaast opleiding en coaching gegeven 
op het gebied van informatieplanning en architectuur. 
 
Opdrachtgevers binnen de periode 2015-heden: 
Gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Utrecht, 
Amersfoort, Leusden, BLNP (samenwerking Bunscho-
ten, Leusden, Nijkerk, Putten), MeerInzicht, Sud-West 
Fryslan, GGD GHOR Nederland, IFV 
 
2006 - 2015 Novius 
Vanuit de adviesgroep Novius gewerkt binnen de lo-
kale overheid (o.a. gemeenten) aan informatiemanage-
ment, informatieplanning en architectuuropdrachten. 
Naast het uitvoerende werk ook diverse opleidingen, 
coaching en workshops op het gebied van informatie-
planning en architectuur gegeven.  
Als architect en procesbegeleider de referentiearchi-
tecturen voor de Veiligheidsregio’s (VeRA) en GGD’s 
(PURA) verder vormgegeven. 
Tenslotte als competence center (architectuur) mana-
ger leiding gegeven aan een groep van adviseurs. 
 
Opdrachtgevers binnen de periode 2006-2015: 
Gemeente Amersfoort, Rotterdam, Utrecht, Heems-
kerk, ’s-Hertogenbosch, Dronten, Drechtsteden, Zand-
voort, Almere, Barneveld, NVBR/IVF (veiligheidsre-
gio’s), VNOG, GGD GHOR Nederland, ROC Albeda 
College, Delta Lloyd, GasUnie, GasTerra 
 
Voorgaande werkgevers 
2002-2006 Gemeente Almere - Informatiebeleidsadviseur 
2001-2002 CMG - Informatiearchitect 
1999-2001 E-Norm - Projectmanager / Internet architect 
1993-1999 CMG - Programmeur / Projectleider 
1992-1993 Defensie - Systeemontwerper 

 

Aanvullende competentie 

Certified Facilitator voor business workshops met   
LEGO® SERIOUS PLAY® materiaal en methodiek 

 

Interesses 

Sport: Hardlopen, Mountainbiken 
Hobby’s: Fotografie, Auto(sport), Internet, Drone 

Edwin de Vries 
Informatieadviseur 
 

 
www.vrim.nl 
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Trainingen en opleidingen 

Periode Trainingen 

2017 LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator training 

2014 Archimate 2.0 

2006 - heden Kennissessies / ateliersessies EGEM/KING (i.v.m. certificering EGEM/KING e-adviseur) 

2006 EGEM-i Adviseur, EGEM/KEMA 

2006 Architectuur Training; Novius Academy 

2004 Prince 2 Foundation, Zestgroup 

1999 IT Service Management, ISES 

1993 – heden 
Diverse trainingen waaronder projectmanagement, ITIL, adviesvaardigheden, communi-
catie- en presentatietechnieken 

Periode Opleidingen 

1993 Bedrijfskunde voor Hogere Technici, PBNA 

1988 – 1992 Hogere Informatica Opleiding (HBO), Hogeschool Utrecht 

1982 – 1988 VWO, Niels Stensen College, Utrecht 

 

Werkervaring beknopt 

Periode  Rol Organisatie 

10/15 - heden VRIM Informatie adviseur VRIM 

06/17 - heden VRIM LEGO Serious Play Facilitator VRIM 

04/19 - heden VRIM Architect / Adviseur Dronten 

09/17 - heden VRIM Architect / Projectleider Heerhugowaard/Langedijk 

12/18 – 01/19 VRIM Architect IFV 

09/18 – 10/18 VRIM Adviseur Informatiearchitectuur Gem. Sud-West Fryslan 

10/17 – 05/18 VRIM Domeinarchitect Publieksdienstverlening Gem. Utrecht 

05/14 – 10/17 VRIM Architect/Adviseur IT Gem. Amersfoort 

03/16 – 10/17 VRIM Adviseur Informatieplanning BLNP 

04/16 – 07/17 VRIM Workshopbegeleider / Adviseur Architectuur Meerinzicht 

10/15 – 03/16 VRIM Adviseur Informatieplanning & Architectuur Gem. Leusden 

07/15 – 02/16 VRIM Workshopbegeleider / Architect GGD GHOR Nederland 

02/14 – 07/15 Novius Docent en Adviseur architectuur Gem. Horst a/d Maas 

07/06 – 09/15 Novius Business Consultant  Novius 

07/14 – 09/15 Novius Manager Competence Center Bedrijfsarchitectuur Novius 

04/09 – 09/15 Novius Docent Architectuur Novius Academy Provincies + gemeenten 

09/12 – 10/14 Novius Workshopbegeleider / Architect NVBR / IVF 

07/11 – 10/14 Novius Concern Informatieadviseur & Projectleider Gem. ‘s-Hertogenbosch 

02/14 – 09/14 Novius Business Consultant / Adviseur VNOG 

09/13 – 03/14 Novius Docent / Architect / Procesbegeleider Gem. Rotterdam 

04/13 – 11/13 Novius Architect / Workshopbegeleider GGD’s 

08/12 – 05/13 Novius Business Consultant / Adviseur Gem. Heemskerk 

05/12 – 07/12 Novius Informatieadviseur Gem. Dronten 

04/11 – 07/11 Novius Business Consultant BIP Schade Zakelijk Delta Lloyd  

05/06 – 03/11 Novius Gemeentearchitect Gem. Amersfoort 

02/10 – 12/10 Novius Business Consultant BIP ROC Albeda College 

05/10 – 07/10 Novius Bedrijfsarchitect GBF 

05/09 – 06/09 Novius Adviseur Gemeentelijke Architectuur Gem. Drechtsteden 

10/08 – 12/08 Novius Architect / Bedrijfsanalist IB-groep 

08/08 – 10/08 Novius Business Consultant BIP Achmea GITS 

07/07 – 10/08 Novius EGEM-i Adviseur Gem. Zandvoort 

01/08 – 02/08 Novius Adviseur Mobiele telefonie Gem. Almere 

08/07 – 12/07 Novius Adviseur Mobiele systemen & EGEM-i Adviseur Gem. Barneveld 

06/06 – 06/07 Novius Architect / Business Consultant BIP GasTerra & Gasunie GTS 

2002 – 2006 Gem. Almere Architect / Informatiebeleidsadviseur Concernstaf  Gemeente Almere 

2001 – 2002 CMG Informatie Architect CMG 

1999 – 2001 E-Norm Projectmanager / Internet Architect E-Norm 

1993 – 1999 CMG Consultant / Projectleider CMG 

1992 – 1993 Defensie Systeemontwerper Defensie 
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Werkervaring uitgebreid 
 

 

10/15 – heden Informatie adviseur, VRIM 

Zelfstandig en onafhankelijk informatie adviseur met een sterke focus op lokale overheden. 
 

04/19 – heden Architect & Adviseur, gemeente Dronten 

In de rol van architect & adviseur het werken met architectuur in de gemeente Dronten opzetten en bege-
leiding. Coaching van het kernteam van architecten en samenwerken met het kernteam om de basisarchi-
tectuur voor de informatievoorziening van de gemeente Dronten neer te zetten. 
 

09/17 – heden Architect & Projectleider, gemeenten Heerhugowaard en Langedijk 

Als architect & projectleider aan de slag voor het project generieke informatievoorziening voor de gemeen-
telijke samenwerking Heerhugowaard en Langedijk. Hierbij de architectuur uitwerken voor de generieke 
informatievoorziening voor beide gemeenten op de gezamenlijke ICT bodemplaat. In het architectuurdocu-
ment een vertaling gemaakt van de bedrijfsdoelstellingen, wensen en ontwikkelingen naar een roadmap 
voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening rekening houdend met o.a. de onderlinge samen-
werking, Digitale Agenda 2020, Omgevingswet, ontwikkelingen Sociaal Domein. Vervolgens als interim in-
formatiearchitect projecten begeleid en ondersteunt in de ontwikkeling naar een gezamenlijke informatie-
voorziening. 
 

06/17 – heden Architect/Adviseur IT, advisering voor diverse gemeenten 

Korte advisering bij diverse gemeenten op het gebied van architectuur en informatieplanning: 
 

• Gemeentelijke samenwerking BLNP (Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten) 
o Office 365, cloudstrategie en samenwerkingsportaal 
o Actualisatie bedrijfsinformatieplan 2019-2022 

• Gemeente Leusden 
o Diverse architectuurvragen, omgevingswet en Common Ground 

• Gemeente MeerInzicht 
o Architectuurinrichting Sociaal Domein 

 

06/17 – heden LEGO Serious Play Facilitor 

Als LEGO Serious Play Facilitor workshops gefaciliteerd voor o.a.: 

• Samenwerkingsverband Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten 

• Gemeente Nederweert 

• Gemeente Utrecht 

• Samenwerking Heerhugowaard en Langedijk 
en diverse demo workshops 

 

12/18 – 01/19 Architect, IFV (Instituut voor Fysieke Veiligheid 

Ondersteuning en afronding van de projectarchitectuur (PSA) voor LCMS-Plot t.b.v. de voorbereiding op de 
aanbesteding van vervanging van LCMS-Plot. LCMS-Plot is het grafisch geografisch-informatie component 
van het Landelijke Crisis Management Systeem. 
 

09/18 – 10/18 Adviseur Informatiearchitectuur, gemeente Sudwest-Fryslan 

Met een aantal workshops het architectuurteam van de gemeente Sudwest-Fryslan geadviseerd en gehol-
pen bij het opzetten van een eerste concept van de gemeentelijke informatiearchitectuur en het proces van 
werken met architectuur. 
 

10/17 – 05/18 Domein Architect, gemeente Utrecht 

Domeinarchitect voor het programma Publieksdienstverlening gemeente Utrecht. Uitwerken van een do-
meinarchitectuur vanuit inventarisatie, afstemming en bundeling bestaande afspraken. Afspraken vertalen 
naar herkenbare modellen en richtlijnen voor de business en dit verwerken naar een architectuurdocument 
voor de Publieksdienstverlening gericht op de toekomst. 
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05/14 – 10/17 Architect/Adviseur IT, gemeente Amersfoort 

Werkzaam bij de gemeente Amersfoort als architect/adviseur IT voor o.a. de omgevingswet, ontwikkelin-
gen (decentralisaties) in het Sociaal Domein, inrichting administraties, I-transitie Service Bureau Gemeen-
ten naar de gemeente A'foort, stichting vorming Wijkteams en vervanging hardware (tablets) wijkteamme-
dewerkers. Daarnaast als architect actief geweest in het aanbestedingstraject van de vervanging van het 
Facilitair Management Informatie Systeem. 
 

04/16 – 04/17 Adviseur Informatieplanning, gemeentelijke samenwerking BLNP 

Adviseur en procesbegeleider voor het opstellen van een informatiebeleidsplan voor het samenwerkings-
verband BLNP (Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten). Inventarisatie van informatiebeleidskaders t.b.v. 
het samenwerkingsverband en het vertalen van de kaders naar een informatiebeleidsplan voor de ontwik-
keling van de informatisering van het samenwerkingsverband BLNP. 
 

04/16 – 04/16 Workshopbegeleider / Adviseur Architectuur, samenwerking MeerInzicht 

Introductie Workshop Architectuur voor de samenwerking MeerInzicht (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde). In-
troductie in gemeentelijke architectuur, het werken met architectuur en informatieplanning. Daarnaast van-
uit de GEMMA de eerste aanzet voor de gemeentelijke inrichtings- en architectuurprincipes besproken. 
 

10/15 – 03/16 Adviseur Informatieplanning, gemeente Leusden 

Adviseur voor het opstellen van een nieuwe gemeentelijk informatieplan voor de gemeente Leusden. Hier-
bij procesbegeleider voor de workshops en inhoudelijk (architectuur)adviseur voor het maken van keuzes 
t.b.v. het informatieplan en de informatievoorziening van de toekomst voor de gemeente Leusden. 
 

07/15 – 02/16 Workshopbegeleider / Architect, GGD GHOR Nederland  

Begeleiding van workshops voor de GHOR om de referentiearchitectuur voor GHOR op te stellen. Daar-
mee ontstaat ook voor de sector GHOR een dochter van de NORA. Uitvoeren van architectuurtraining, pro-
cesbegeleiding, schrijver en reviewer van het eind document. 
 

07/06 – 09/15 Business Consultant, Novius 

Als business consultant werkzaam voor Novius en diverse werkzaamheden bij klanten van Novius met als 

specifiek marktgebied de lokale overheid.  
 

02/14 – 06/15 Docent en Adviseur architectuur, gemeente Horst a/d Maas 

Docent van de Architectuur Academy en inhoudelijk adviseur van het werken onder architectuur binnen de 
gemeente. Daarna procesbegeleider van de herijking van de MidOffice/Zaaksysteem architectuur. 
 

07/14 – 09/15 Manager Competence Center Bedrijfsarchitectuur, Novius 

Manager Competence Center Bedrijfsarchitectuur voor de man-management aansturing (incl. functionering 
en beoordeling) van de Novius architecten, interne ontwikkeling van architectuurvisie en producten, opstel-
len jaarplanning en voorzitter cc bijeenkomsten.  
 

05/09 – 09/15 Hoofddocent Architectuur, Provincies en gemeenten, Novius Academy 

Hoofddocent voor de Architectuur Academy voor deelnemers uit de provincies en de gemeenten. Daar-

naast doorontwikkeling van de Architectuur Academy voor de gemeentelijke markt in samenwerking met 
KING. Diverse (inhouse) architectuur en informatieplanningen gegeven voor provincies en gemeenten zo-
als: Provincie Limburg, gemeenten Utrecht, Rotterdam, Emmen, Horst a/d Maas. 
 

09/12 – 10/14 Architect / Workshopbegeleider, NVBR / Veiligheidsregio’s 

Begeleiding van workshops voor de veiligheidsregio’s om de referentiearchitectuur VERA naar VERA 2.0 
te brengen. Uitvoeren van voorbereidingsactiviteiten en procesbegeleiding. Daarnaast opstellen van archi-
tectuuradvies voor de Nationale Meldkamer vanuit perspectief veiligheidsregio. 
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09/13 – 10/14 e-Adviseur & Procesbegeleider Basisregistraties, gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Begeleiding en advisering van het programma Basisregistraties voor het opstellen van een nieuwprogram-
maplan voor de ontwikkeling van de basisregistraties binnen de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast 
architectuurcoach voor de gemeentearchitect. 
 

02/14 – 09/14 Business Consultant / Adviseur, VNOG 

In de rol als architectuur adviseur voor de ontwikkeling van een Brandweer Informatie Centrum (BIC). Advi-
sering over de inrichting en opzet van een Brandweer Informatie Portal t.b.v. BIC binnen de VNOG. 
 

09/13 – 03/14 Docent/ Architect / Procesbegeleider, gemeente Rotterdam 

Docent van de opleiding Business Informatieplanning en gelijktijdig architect en procesgeleider voor het 
opstellen van Business Informatieplannen voor de clusters en het concern binnen de gemeente Rotterdam.  
 

09/12 – 11/13 Architect / Workshopbegeleider, GGD’s 

Begeleiding van workshops voor de GGD’s uit Zuid-Nederland om de referentiearchitectuur voor Publieke 
Gezondheid op te stellen (PURA). Daarmee ontstaat ook voor een sector publieke gezondheid een dochter 
van de NORA. Uitvoeren van architectuurtraining, procesbegeleiding en mede-auteur document PURA 1.0 
 

08/12 – 05/13 Business Consultant / Adviseur, Gemeente Heemskerk 

Verkenningsonderzoek naar de taken & activiteiten van het team Geo-Informatie. Daarna met de Geo-in-
formatie medewerkers gewerkt aan het Geo-Informatieplan. 
 

05/12 – 03/13 Projectleider & Beleidsadviseur, Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Projectleider voor het opstellen van de selectie van een procesmodelleringstool. Werkzaamheden betroffen 
opstellen business case, opstellen plan van aanpak en de begeleiding van de gehele aanbesteding voor 
nieuwe tooling voor procesmodellering en in de toekomst architectuurmodellering. 

 

05/12 – 07/12 Informatieadviseur, Gemeente Dronten 

Opstellen van het gemeentelijk informatiebeleidsplan 2013-2016. Neerzetten van de structuur, verzamelen 
informatie en opstellen eerste concept informatiebeleidsplan. Hierbij de organisatie begeleidt bij analyse 
lopende en gewenste projecten als gevolg van het informatiebeleidsplan. 
 

07/11 – 04/12 Concern Informatieadviseur, Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Professionalisering Informatiemanagement door opstellen van visie op informatiemanagement en verbete-
ren interne informatiemanagement processen. Vanuit bureau informatievoorziening gewerkt aan de profes-
sionalisering van de informatieadviseurs en projecten geadviseerd op het gebied van architectuur. 
 
Uitvoeren van analyse van de ontwikkeling van de basisregistraties binnen de ’s-Hertogenbosch en opstel-
len van geactualiseerde visie en informatieplan voor de ontwikkeling en gebruik van de basisregistraties. 
Vervolgens als adviseur betrokken bij de inrichting van het programma Basisregistraties en het definiëren 
van de gegevensarchitectuur voor basisregistraties en geo-informatie in het bijzonder. 
 

04/11 – 08/11 Business Consultant BIP, Delta Lloyd Schade Zakelijk 

Business consultant en projectadviseur voor het opstellen van een Business Informatieplan voor het be-

drijfsonderdeel Delta Lloyd Schade Zakelijk. Daarbij inhoudelijk strategische workshops met directie en de 
inhoudelijke workshops voorbereid en gegeven. Resultaten verwerkt in BIP voor Schade Zakelijk. 
 

05/06 – 03/11 Gemeentearchitect, Gemeente Amersfoort 

Gedurende deze periode verschillende opdrachten uitgevoerd: 

▪ De Amersfoortse Architectuur opgesteld afgeleid van de GEMMA en in aansluiting op de diverse lande-
lijke ontwikkelingen. 
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▪ Begeleiding project Implementatie MidOffice en DMS. Hierbij als architect/adviseur de projectmanagers 
van de gemeente Amersfoort begeleid bij de inhoudelijke zaken van het project en als sparring partner 
gefungeerd richting de leveranciers voor de inrichtingskeuzes in het project. 

▪ Ondersteuning en coaching van de interne gemeentearchitect en gezamenlijk gewerkt aan het tussen-

tijds actualisering van de Amersfoortse Architectuur. 

▪ Als programma architect werkzaam binnen het programma Digitaal Amersfoort incl. advisering in het 

kader van de elektronische dienstverlening en inrichting digitale bedrijfsvoering. De inrichting van de 
afdeling BPI (beleid, projecten & innovatie) begeleidt.  

 

02/10 – 12/10 Business Consultant BIP, ROC Albeda College 

Opzetten Bedrijfsinformatieplanningstraject voor het Albeda College. Voorbereiden en begeleiding van BIP 
workshops met de branches van het ROC. Opzetten BIP’s voor branches en vertaling maken naar het con-
cern BIP van het Albeda College. Aanvullend begeleiding en coaching van interne enterprise architect. 
 

05/10 – 07/10 Bedrijfsarchitect, Grafische Bedrijfsfondsen (GBF) 

Opstellen basisreferentiearchitectuur voor GBF. Een aantal workshops begeleid om invulling te geven aan 
de referentiearchitectuur en de methode van werken met architectuur te kunnen introduceren binnen GBF.  
 

05/09 – 06/09 Adviseur Gemeentelijke Architectuur, Gem. Drechtsteden 

Uitvoeren van architectuur toets en geven van advies over de ontwikkelde visie op dienstverlening voor de 
Drechtsteden in relatie tot de aansluiting op de reeds gerealiseerde bouwstenen binnen de Drechtsteden.  
 

10/08 – 12/08 Architect/Bedrijfsanalist, IB Groep 

Als architect/bedrijfsanalist meegewerkt in het project voor het uitwerken van een nieuwe technische en 

organisatorische inrichting voor de afhandeling van het berichtenverkeer van IB Groep naar studenten.  
 

07/07 – 10/08 EGEM-i Adviseur, Gemeente Zandvoort en Gemeente Barneveld 

Als gecertificeerd EGEM-i Adviseur gemeenten begeleid bij het opstellen van een bestuurlijk goedgekeurd 

realisatieplan voor de inrichting van de elektronische dienstverlening.   

• De gemeente Zandvoort ondersteunt bij het opstellen van het realisatieplan, het begeleiden van de 
interne medewerkers bij analyse benodigde projecten en het bundelen tot een helder programma 
met een duidelijke visie t.a.v. dienstverlening en bedrijfsvoering voor de toekomst van Zandvoort. 

• Voor de Gemeente Barneveld in een onderzoek naar de business case e-overheid specifiek voor 
het terugverdieneffect van de investeringen op e-overheid. 

 

08/08 – 10/08 Business Consultant BIP, Achmea GITS 

Als Business Consultant het BIP thema Exploitatie en Beheer opgesteld voor de afdeling GITS. 

 

01/08 – 02/08 Beleidsadviseur Mobiele telefonie, Gemeente Almere 

Met een mobiele telefonie specialist een beleidsnotitie opgesteld voor het beleid mobiele telefonie. Hierbij 

naast inhoudelijke adviezen met name ook het proces begeleid om snel een notitie op te kunnen leveren. 
 

08/07 – 12/07 Beleidsadviseur Mobiele systemen, Gemeente Barneveld 

Beleid voor mobiel werken voor de gemeente Barneveld opgesteld met daarin korte termijn oplossingen en 

een lange termijn visie op mobiel werken. Beleid opgesteld samen met de organisatie o.a. via workshops.  
 

09/06 – 06/07 Architect / Business Consultant BIP, Gasunie Transport Services 

Jaarlijkse update van het Business Informatie Plan opgesteld. Aansluitend een gedetailleerder informatie-
plan opgesteld voor de afdeling LG (besturing gastransport). 
 

06/06 – 08/06 Business Consultant BIP, GasTerra 
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Jaarlijkse update van het Business Informatie Plan opgesteld incl. het opstellen van architectuurprincipes.  
Analyse uitgevoerd naar mogelijke architectuurconcepten t.b.v. vernieuwing van de informatievoorziening. 
 

2002 – 2006 Architect / Informatiebeleidsadviseur Concernstaf, Gemeente Almere 

Als Informatiebeleidsadviseur Concernstaf verantwoordelijk voor het opstellen van de ICT visie, de Ge-
meentelijke Informatie Architectuur en de daaruit volgende beleidslijnen.  
Begeleider en trekker van diverse kleine en grote projecten binnen de organisatie met onderwerpen als: 
elektronische dienstverlening, midoffice architectuur, ketenintegratie, procesverbetering en kostenbeheer-
sing, maar ook kantoorautomatisering. Afstemming binnen de ICT organisatie, maar ook met de business, 
betrokken wethouders en collega beleidsadviseurs van andere gemeenten.  
 
Gemeentelijke Informatie Architectuur 
Opsteller van de Gemeentelijke Informatie Architectuur van Almere gebaseerd op de multi channel archi-
tectuur. Belangrijke eigenschappen: open standaarden, XML, open source en gebruik van overheidsstan-
daarden en diensten (Digid, e-Formulieren, etc.). Hergebruik op architectuur, functionaliteiten, koppelingen 
en techniek is mogelijk door andere gemeenten. Diverse projecten begeleid voor het onder architectuur 
brengen van de gewenste oplossing.  
 

2001 – 2002 Architect, CMG 

Als architect in dienst bij CMG (divisie Advanced Technology) en de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  

• Informatiearchitect t.b.v. gemeentelijke informatiearchitectuur, Gemeente Zaanstad  

• Adviseur architectuurbewaking ziektewetsysteem , Achmea AIV 

• Coordinator architectuur center of excellence, CMG (Project FACE)  

• Adviseur architectuur webapplicatie, Stichting Toezicht Effectenverkeer  
 

1999 – 2001 Projectmanager / Internet Architect, E-Norm 

Projectmanager bij internetbedrijf E-Norm met als opdrachten o.a.:  

• Projectmanager / architect website, 12know.com, implementatie Open Market 

• Projectmanager beurs website, Ilse Media Groep  

• Projectmanager website, NBT (Nederlands Bureau Toerisme) 
Daarnaast projectmanagement aanpak gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd. 
 

1993 – 1999 Adviseur / Projectleider, CMG 

Als adviseur, architect en projectleider werkzaam bij CMG. Hierin diverse projecten uitgevoerd waaronder: 

• Architect, ABN AMRO BANK (afdeling OPS/APM) – Inrichten exploitatie architectuur.  

• Adviseur, ING BANK (afdeling EDV) Architectuurstudie PC en Internet Banking applicaties.  

• Adviseur, AON Nederland Architectuur onderzoek relatie- en polissenpakket ANVA.  

• Adviseur, DELTA LLOYD Delta Lloyd Architectuur, Messaging en implementatie NT Platform. 

• Projectleider, Olivetti / KLM Passage Projectleiding KLM Passage project OCR & Imaging.  

• Technisch coördinator, Interpay Technische coördinatie (ontwerp en implementatie)  

• Docent, CMG Diensten Workshop Object Oriented Software Development ontwikkeld en gedoceerd.  

• Medewerker DBMS, ABN AMRO BANK Lid werkgroep DBMS, onderzoek gebruik DB2/2. 
 

1992 – 1993 Medewerker Bestuurlijke informatievoorziening, Ministerie van Defensie 

Reserve officier academisch gevormd (ROAG) in de functie van systeemontwerper onderhoudswerkzaam-

heden t.b.v. software van het mobiel verbindingssysteem van het Ministerie van Defensie. 
 

Publicaties 

Artikelen 

▪ E de Vries, Zonder visie geen stevige architectuur, in Proces & Document (maart 2008) 

 

Lezingen 

▪ Praktisch implementeren van Enterprise Architectuur bij gemeenten, lezing op congres EAM2008 (juni 

2008) 


