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Bedrijfsomschrijving in het register:
Het geven van advies op informatiseringsgebied, softwareontwikkeling en het geven van cursussen op dit
gebied.
Algemeen
 Projectmanagement. Veelal achter de schermen begeleiden van projecten;
 Opzetten functionele specificaties, informatieanalyse;
 Contacten in opdracht van gebruikersorganisaties met leveranciers van software (intern en extern);
 Opzetten testplannen en mee uitvoeren van testen;
 Maken van de gebruikershandleiding en interactieve helpinformatie;
 Opzetten en beschrijven van procedures;
 Geven van betreffende opleidingen en begeleiding van opleidingstrajecten.
Telefoonnummer:
Email:
Website:

06 - 18 442 18 6
mail@maspapo.nl
www.maspapo.nl
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Wanneer

Waar

Wat

2017 - heden

Aia Software BV
(a Kovax Company)

-

Definiëren en beheren van Documentsystemen.

2017 - heden

Stadsdichter van
Zutphen

-

Gevraagd en ongevraagd schrijven van gedichten voor special
gelegenheden voor de stad Zutphen.

2009 - 2017

Conservatrix

-

Advisering over en beheer van offerte- en
administratieprogrammatuur voor de afdeling Pensioenen.

2015

Akkermans & Partners

-

Redigeren en schrijven gebruikershandleidingen voor de
applicaties van Akkermans & Partners.

2009 - 2015

Dukers & Baelemans

-

Webmaster en functioneel beheer platform voor
e-learningopleidingen voor o.a. hypotheekadviseurs

2014

EducatieNet

-

Implementatiemanager

2002 - 2009

De Amersfoortse

-

Functioneel beheer offerteprogrammatuur: Ziektekosten,
AOV, Levensverzekeringen en Hypotheken
Projectleiding en beheer van offerteprogrammatuur voor alle
pijlers van De Amersfoortse
Functioneel beheer van Collectief Pensioenprogrammatuur
Testen en begeleiden van testen van specificatiemodellen
voor rekenmodules met behulp van ProductXpress

-

2000 - 2002

Advinsure

-

Functioneel beheer van offerteprogrammatuur voor de
levenproductenvan De Amersfoortse

1995 - 2000

Schagen Vogels

-

Diverse werkzaamheden voor deze softwareleverancier:
schrijven handleidingen, opzetten documentlogica voor
programma’s voor verzekeraars en banken met name in de
Hypothekensector

1999

Univé

-

Testen offerteprogrammatuur Levensverzekeringen

1996 - 2000

MNF Bank / Albank

-

Projectbegeleiding en beheer van
hypotheekofferteprogramma

1996 - 2000

Generali

-

Projectleiding m.b.t. EB-offerteprogramma
Uitbreiden en beheer van offerteprogramma voor.
Pensioenverzekeringen

1995 - 1997

Nijgh Versluys

-

Ontwerpen, projectbegeleiding en beheer van
programmatuur voor opleiding typevaardigheid

1991 - 1999

Computrain

-

Schrijven en geven van cursussen: PowerPoint, Visio

1991 - 1997

UAP

-

Documenteren van informatievoorziening van nevenvestiging
Beschrijven administratieve organisatie voor afdeling
Collectief Pensioen
Functioneel beheer van offerte- en backofficeprogramma’s
voor arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen
Specificaties voor administratiesystemen voor Collectief AOV
en Pensioen

-

1991 - heden

Zelfstandig

Tot 1991

SPC, Comdes, Philips

-

Opzetten interne organisatie
Opleidingen (omscholingen tot programmeur)

-

Fieldmanagement.

-

Maken van specificaties voor ziekenhuisinformatiesysteem.

-

Programmering Philips Pensioenfondsen.

-

Functioneel ontwerp.

-

Diverse administratieve functies.

-

Meewerken aan de informatisering van het
bedrijfsonderdeel.
Beschrijven procedures en specificaties

-

Daarnaast:
 Schrijven van boeken op het gebied van informatisering (PDI, MBO) voor uitgevers: Academic Service,
Addison Wesley, BOOOM en Nijgh Versluys;
 Schrijven gebruikershandleidingen en helpfunctionaliteit. Voor de meeste programma’s waar
functioneel beheer voor is gedaan en voor:
 Quarré: Testen en schrijven gebruikershandleiding Hypotheekprogrammatuur;
 ABNAMRO: Gebruikershandleidingen voor pensioensoftware;
 Probol: Schrijven gebruikershandleiding programmatuur voor leerlingenadministratie;
 OrcaVoice: Schrijven gebruikershandleiding telefooncentrale;
 Opzetten en maken van elektronische documenten (met Adobe Acrobat);
 Opzetten en geven van diverse cursussen.

