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Algemene gegevens 
 
 
Naam Peter Oskam 
 
Functies Projectmanager 
 Interimmanager 
  Adviseur 
  Coach 
   
Woonplaats Geervliet (omgeving Rotterdam) 
 
Telefoonnummer 06-55.888.652 
 
E-mail peter.oskam@foreseen.nl 
 
Geboortedatum  30-09-1963 
 
Ervaring ICT branche sinds 1986 
 
Ervaring in projectmanagement sinds 1991 
 
 
 
Persoonsprofiel 
 
Peter is analytisch en daadkrachtig zonder theoretisch en arrogant te worden. Dat stelt hem in staat 
om zich snel in een omgeving in te werken en in samenwerking met de klantorganisatie  
verbeteringen door te voeren. Resultaten worden naar tevredenheid van klant en opdrachtgever  
behaald door dat hij duidelijk communiceert over de te verwachten resultaten en de voortgang  
hiervan. Zakelijkheid en collegialiteit gaan bij Peter hand in hand. 
 
 
Functieprofiel 
 
Peter is een ervaren (project)manager die door enthousiasmeren, coachen en sturing geven in staat is 
om teams optimaal te laten functioneren. Samenwerking met klant, opdrachtgever en teamleden is 
kenmerkend voor de manier waarop hij zijn resultaat bereikt. Daarnaast beschikt hij over een zeer 
brede achtergrond als het gaat om klantomgevingen, IT en algemene managementskills. Als 
directeur binnen zijn bedrijf Double IT heeft Peter veel van zijn ervaring kunnen gebruiken bij het 
opzetten en uitbouwen van het bedrijf. Hij was bij Double IT verantwoordelijk voor Werving & 
Selectie, Coaching en Marketing & Sales. Peter heeft er voor gekozen om zijn bedrijf te verlaten en 
weer dat te gaan doen waar zijn passie ligt. Project-, interim-management en coaching. 
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Opleidingen  
 
 
Algemeen 
2010 Coaching voor professionals (School voor Coaching) 
1996 tot 2008 Open Universiteit 

! Informatica (1600 uur) 
! Personeel & Management (800 uur) 
! Psychologie (1300 uur) 

1997 Sales (CMG) 
1996 Algemene opleiding bankbedrijf (NIBE) 
1994 Motiveren en Leidinggeven 
1994 Diverse trainingen in persoonlijke vaardigheden  
1990 APICS (Certified in Production and Inventory Management) 
1984 VOA Bedrijfskunde 
1984 Fokker Arbeidskunde  
1984 Fokker Productie calculatie & kostenbeheersing 
1983 MBO Vliegtuigbouw 
 
IT opleidingen 
Professional Scrum Master Agile Projectmanagement 
Project- en programmamanagement  Prince 2 
Informatieanalyse  ITIL Essentials  
Functioneel ontwerp AMBI (HE0, HE1, HE2, T2, T5, HB1) 
Technisch ontwerp Functioneel Applicatiebeheer 
Programmabouw Tandem Concepts & Facilities 
IBM DB2 Applicatieprogrammering Tandem NonStopSQL 
IBM MVS/ESA, JCL OMT en UML 
IMS DB/DC Easytrieve Plus 
  
 
 
Ervaring 
 
Branches Healthcare, Government, Finance, Insurance Industry, ICT Services. 
Functieterreinen Algemeen management, Projectmanagement, Interim-management, 

Coaching (personal, team en executive), Managementadviseur.  
 
Bekend met onderstaande methodieken en ICT omgevingen 
Methoden en technieken : Prince2, Agile, SCRUM, Lean IT, ITIL, BISL, ASL, COBIT, SOA, TOGAF,  
  UML, ISAC, IDEF, FPA, NIAM, OMT, etc. 
CMS : Tridion 
Case tools : SDW, IEW/ADW, IEF composer, HPS, ProcessPublisher 
Operating systemen : Windows, Unix, MVS, VM, Guardian, MS-DOS 
Programmeertalen : Oracle, Java, Cobol, EasyTrieve, VisualBasic, Clipper 
Databases : Oracle, DB2, IMS, NonStop SQL 
Planning pakketten : PMW, MS-Project, Artemis, Super Project Expert 
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Werkzaamheden  
Periode : Januari 2010 t/m heden 
Bedrijf : Foreseen 
Functie : Coach / adviseur  
Diverse coachtrajecten op het gebied van personal-, team- en executive coaching. 
Managementadviseur op verschillende organisatorische niveaus en binnen diverse branches. 
Periode : Augustus 2012 t/m augustus 2013 
Bedrijf : Delta Lloyd 
Functie : Projectmanager applicatie ontwikkeling 
Opdracht : Realisatie van website/portal voor financiële adviseurs 
Projectleider vervangen en vastgelopen project weer losgetrokken. Alle stakeholders weer aan boord 
en project weer op gang gekregen. De website is ontwikkeld in SDL Tridion/Java en is een 
samenvoeging van reeds eerder ontwikkelde websites. Veel aandacht besteed aan 
conceptontwikkeling, conversie en contentmigratie. Realisatie heeft plaatsgevonden met 11 
teamleden. http://www.deltalloyd.nl/adviseurs/ 
Periode : April 2011 t/m juli 2012 
Bedrijf : Het Centraal Administratie Kantoor 
Functie : Projectmanager applicatie ontwikkeling 
Opdracht : Declaratiebestanden routeren van Vecozo naar Het CAK 
De declaratiebestanden die tussen zorgaanbieders en zorgkantoren worden uitgewisseld via Vecozo 
ook routeren naar Het CAK. Op basis van deze gegevens kan Het CAK de Eigen Bijdrage voor Zorg 
Zonder Verblijf vaststellen en opleggen. In overleg met directie de business case opgesteld. 
Architectuur en de technische infrastructuur (SOA, Java) ingericht, applicatie ontwikkeld, getest en 
overgedragen aan de beheerorganisatie. Organisatie voorbereid op de nieuwe werkwijze. SLA en 
contracten tussen Vecozo en Het CAK opgesteld. 
Periode : Oktober 2011 t/m augustus 2012 
Bedrijf : Het Centraal Administratie Kantoor 
Functie : Projectmanager implementatie 
Opdracht : Implementeren workflowmanagementtool Eglue  
Verantwoordelijk voor de implementatie van Eglue bij de afdeling Front Office. Eglue zorgt voor een 
efficiënte afhandeling/vastlegging van calls in het CRM en backoffice systeem bij de 250 
frontofficemedewerkers. Focus op procesoptimalisatie en acceptatie van de gewijzigde werkwijze. 
Periode : April 2010 t/m september 2011 
Bedrijf : Het Centraal Administratie Kantoor  
Functie : Projectmanager implementatie nieuwe release 
Opdracht : Het CAK voorbereiden op AZR 3.0 
Verantwoordelijk voor de implementatie van AZR 3.0. Hierbij werden de systemen aangepast en  
werden ketentesten met Zorgkantoren ingericht en uitgevoerd. Onderdeel van dit project was het 
synchroniseren van de gegevens tussen zorgkantoren, GBA en Het Centraal Administratie Kantoor. 
Hierbij veel samengewerkt met College van Zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, alle 
zorgkantoren in NL, zorgaanbieders, CIZ en softwareleveranciers.  
Periode : februari 2009 t/m november 2010 
Bedrijf : Flora Holland  
Functie : Projectmanager applicatie ontwikkeling 
Opdracht : Ontwikkelen T&T applicatie en vernieuwing inkoop applicatie 
1) Applicatie ontwikkeld voor tracking & tracing van importstromen 
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In overleg met opdrachtgever(COO) business case met terugverdienmodel opgesteld en afgestemd 
met CFO en CIO. Applicatie in Java (JDBC) laten ontwikkelen en scanners aangeschaft.   
2) Technische vernieuwing inkoop applicatie;  
De oude RPG/AS400 omgeving moest worden vervangen door een Unix/Oracle omgeving. Op basis 
van reverse engineering een eerste ontwerp opgeleverd. Deze in overleg met de business aangepast 
naar de huidige eisen/wensen. 2 nieuwe ontwikkelaars aangetrokken en 2 oude ontwikkelaars 
opgeleid. Ook afscheid genomen van 2 oude ontwikkelaars.  
 
Periode : Juli 1997 -  januari 2010 
Bedrijf : Double IT 
Functie : Oprichter en eigenaar Double IT 
In 1997 Double IT opgericht. Double IT levert ervaren IT projectmanagers binnen diverse branches in 
Nederland. Bij de start bedrijfs- en informatieplannen opgesteld en financiering geregeld. Een eigen 
HRM cyclus opgesteld met coach-, beoordeling- en functioneringsgesprekken gebaseerd op  
kerncompetenties. Marketing- en salesplannen opgesteld en grotendeels verantwoordelijk geweest 
voor de uitvoering hiervan. Mijn aandachtspunten waren vooral marketing, sales en coaching. 
Periode : Maart 2005 t/m januari 2010 
Bedrijf : Diverse opdrachtgevers 
Functie : Projectmanager/Managementconsultant  
• Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen: procesanalyse uitgevoerd om daarna een ERP 

pakketselectie te kunnen uitvoeren; 
• Delta Lloyd Zorg; in opdracht van CIO onderzoek naar projectaanpak van project Slim Scannen; 
• College voor zorgverzekeraars; applicatie ontwikkeld voor onderhoud en distributie van tabellen; 
• College voor zorgverzekeraars; onderzoek naar de kwaliteit van de informatievoorziening naar 

klanten van het CVZ; 
• Ohra; in opdracht van directeur SSC nieuwe organisatie ingericht voor het shared service centre 

schade; 
Periode : april 2006 t/m oktober 2006 
Bedrijf : AZIVO 
Functie : Projectmanager Oracle Healthcare 
Opdracht : Onderlinge verrekening zorgkosten via OHI 
Verantwoordelijk voor: 1) Het achterhalen van de nieuwe verzekeraar van een vertrokken verzekerde 
via het Sectoraal Aanspreekpunt Zorgverzekeringen en deze vastleggen in OHI. 2) Het uit OHI  
selecteren en aanleveren van declaraties van vertrokken verzekerden aan nieuwe verzekeraar.  
3) Het in OHI verwerken van declaraties van nieuwe verzekerden ontvangen van de oude verzekeraar. 
Periode : April 2005 t/m december 2006 
Bedrijf : Zorgkantoor Haaglanden 
Functie : Projectmanager implementatie AZR 
Opdracht : Zorgkantoor Haaglanden en samenwerkende partijen voorbereiden op AZR 2.0 
Als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van AZR 2.0 in de regio Haaglanden.  
1. Voorbereiding van integrale ketentesten in de regio 
Workshops gehouden met zorgaanbieders en met elkaar de aanpak en planning afgesproken. Hierbij 
Ketenttesten (end-to-end) tussen CIZ, Zorgaanbieder en Zorgkantoor uitgevoerd. 
2. Aansturing van de leverancier die de AZR applicatie ontwikkelde 
De AZR applicatie werd gebruikt door Achmea, Delta Lloyd en Zorg & Zekerheid. In overleg met hen 
en de leverancier gekeken naar de planning en kosten. Op basis van de kostenschatting onderzoek 
gedaan naar de architectuur en toekomstvastheid van deze AZR applicatie. 
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Periode : Oktober 2004 t/m maart 2005 
Bedrijf : NICTIZ (Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg) 
Functie : Managementconsultant 
Opdracht : Europese aanbesteding van Landelijk Schakelpunt &  

Opstellen referentieproces declaratieverkeer in de zorg  
Betrokken bij het opstellen van de processen rondom de Europese Aanbesteding van het Landelijk 
Schakelpunt. 
Verantwoordelijk geweest voor het opstellen van een referentieproces rondom het declaratieverkeer 
tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Het referentieproces is op het Internet gepubliceerd en 
door alle deelnemers (± 300) van commentaar voorzien. Het referentieproces wordt gebruikt om de 
processen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars te optimaliseren zodat dit een administratieve 
lastenverlichting zal opleveren van tussen de 80 en 130 miljoen euro per jaar. 
Periode : November 2003 t/m augustus 2004 
Bedrijf : Rabobank Nederland Effectendiensten  
Functie : Projectmanager applicatie ontwikkeling 
Opdracht : Aansluiten labelspecifieke diensten op nieuw backoffice systeem 
Als projectmanager bij Rabobank Nederland Effectendiensten verantwoordelijk voor 7 projecten. 
Hiervoor had ik de beschikking over 3 deelprojectleiders. Doel was om de labelspecifieke  
dienstverlening van RNE aan te sluiten op een nieuw te implementeren backoffice systeem.  
Organisatorisch werd het backoffice systeem buiten de Rabobank organisatie geplaatst. 
1) Nieuwbouw Front End voor effectendienstverlening, ontwikkeling door TCS India 2) Nieuwbouw 
interfacelaag om backoffice systeem te laten communiceren met andere Rabobanksystemen 3) Aan-
passing (redesign) datawarehouse 4) Aanpassing financiële stromen 5) Aanpassing output 6) Aan-
sluiten andere niet Rabobank Labels 7) Administratieve organisatie 
Periode : Oktober 2002 t/m november 2003 
Bedrijf : Top Flora International BV  
Functie : Interim-manager, Projectmanager 
Opdracht : Professionaliseren ICT afdeling en Implementatie ERP pakket 
In opdracht van de directie als interim-manager een onderzoek uitgevoerd naar doelmatigheid en 
toekomstvastheid van de ICT bij TopFlora International. Een deel van het daaruit resulterende advies 
uitgevoerd. Ontwerp voor website voor B2B kant opgesteld en geïmplementeerd. Daarnaast de ICT 
afdeling geprofessionaliseerd en een nieuw, op de bloemenhandel gebaseerd ERP pakket,  
geïmplementeerd.  
Periode : Juli 2002 t/m september 2002 
Bedrijf : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  
Functie : Consultant 
Opdracht : Beoordeling van uitgebrachte offertes n.a.v. Europese aanbesteding voor de 

outsourcing van 1800 werkplekken op basis van vooraf gedefinieerde criteria.  
Als consultant de acht uitgebrachte offertes voor de complete outsourcing van de ICT dienstverlening 
van OC&W beoordeeld. De beoordeling vond plaats op basis van vooraf gedefinieerde criteria en 
werd uitgevoerd door 11 medewerkers. Omvang van de uitbesteding:  1800 werkplekken & software, 
100 bedrijfstoepassingen. Initiële uitrol in nieuw gebouw en daarna beheer en ontwikkeling.    
Periode : Maart 2000 t/m maart 2002 
Bedrijf : Delta Lloyd Zorg  
Functie : Projectmanager 
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Opdracht : De Business Unit Zorg voorbereiden op de komst van de euro.  
Als projectmanager bij Delta Lloyd Zorg verantwoordelijk voor het project “Implementatie Euro  
Publieke Verzekeringen". Een project met als doel de organisatie voor te bereiden op de komst van 
de euro. Aanpassingen geïmplementeerd binnen de aandachtsgebieden organisatie, marketing & 
communicatie en ICT. Binnen ICT betrof dit het converteren van OHI. In overleg met Oracle de  
migratiestrategie van OHI rondom externe integratie aangepast. Ook een gebruikersoverleg met de 
overige OHI gebruikers in gang gezet. 
Totale projectomvang - € 1,4 miljoen, 30 projectmedewerkers.  
Periode : Mei 1998 t/m februari 2000 
Bedrijf : Delta Lloyd Leven  
Functie : Projectmanager 
Opdracht : De Business Unit Leven voorbereiden op de komst van de euro.  
Als projectmanager bij Delta Lloyd Leven verantwoordelijk voor het project “Implementatie Euro  
Leven Zakelijk". Een project met als doel de organisatie voor te bereiden op de komst van de euro. 
Onderzoek uitgevoerd naar de benodigde aanpassingen binnen de aandachtsgebieden organisatie, 
communicatie en ICT. Alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de implementatie. Totale 
projectomvang - € 2,7 miljoen, 40 projectmedewerkers.  
Periode : Augustus 1997 t/m april 1998 
Bedrijf : Rabobank (Rabofacet)  
Functie : Projectmanager 
Opdracht : Realiseren van een nieuw spaarsysteem 
Als projectmanager verantwoordelijk voor het opstellen van specificaties voor een nieuw te bouwen 
systeem waar de spaarproducten in worden geadministreerd. Binnen dit spaarsysteem worden 
spaarproducten in diverse valuta geadministreerd en nieuwe spaarvormen op korte termijn 
geadministreerd. Onderzoek uitgevoerd naar toepasbaarheid van Information FrameWork van IBM. 
Het projectteam bestond uit 13 personen. Door interviews, workshops en prototypen is de gewenste 
functionaliteit achterhaald en vervolgens in SDW vastgelegd. 
Periode : April 1997 t/m juli 1997 
Bedrijf : Rabobank (Rabofacet)  
Functie : Management Consultant in opdracht van CIO 
Opdracht : 1. Haalbaarheidsonderzoek naar toepassing van I-CASE tools bij ontwikke-

ling op Tandem/IBM platform binnen de Rabobank. 
2. Onderzoek naar vernieuwing van aanwezig spaarbanksysteem. 

1. Onderzoek gedaan naar de gevolgen van de voorgenomen implementatie van I-CASE tools 
binnen de Rabobank organisatie. Voorstel gedaan om het al aanwezige tool HPS verder binnen de 
organisatie uit te rollen. Voorstel is door reorganisaties niet overgenomen. 

2. Onderzoek gedaan naar de vernieuwing van het sterk verouderde spaarbanksysteem. Diverse 
scenario's uitgewerkt en voorstel gedaan om tot volledige nieuwbouw over te gaan. Advies is 
overgenomen en project is opgestart. 

Periode : Juli 1996 t/m maart 1997  
Bedrijf : Rabobank (Rabofacet)  
Functie : Commercieel Projectmanager 
Opdracht : Realiseren frontoffice systeem t.b.v. vastleggen spaarovereenkomsten 
Verantwoordelijk voor het realiseren van een Powerbuilder / Sybase toepassing waarmee lokale ban-
ken spaarovereenkomsten kunnen opvoeren, wijzigen en verwijderen. 
Periode : Juli 1996 t/m augustus 1996  
Bedrijf : Rabobank International  
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Functie : Management consultant 
Opdracht : Onderzoek naar integratie mogelijkheden van EB buitenland systeem van KSI 

in het betalingsverkeersysteem van Rabobank international. 
Onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het EB buitenland systeem van KSI in het 
betalingsverkeersysteem van Rabobank international te integreren. Bleek functioneel uitstekend te 
kunnen maar is om commerciële redenen niet doorgegaan. 
Periode : Februari 1996 t/m juli 1996 
Bedrijf : Rabobank Nederland Effecten  
Functie : Projectmanager  
Opdracht : Optiesystemen aanpassen op veranderde communicatie met EuroNext. 

(EOE/AEX) 
Als projectmanager verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanpassingen aan de optiesystemen en 
interfaces, noodzakelijk om te kunnen samenwerken met het nieuwe SWITCH-systeem van EuroNext. 
Contact onderhouden met andere grootbanken en de EuroNext betreffende testtrajecten en 
specificaties. Het projectteam bestond uit 19 personen. 
Periode : April 1995 t/m januari 1996 
Bedrijf : Rabobank Nederland Effecten  
Functie : Projectmanager 
Opdracht : Opleveren nieuwe versie van KSI-ON pakket van KSI en de implementie  

hiervan binnen de Rabobank. 
Als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuwe release van het on-line 
koersen monitor systeem KSI-ON van KSI. Deze aanpassingen stellen de applicatie in staat om ± 
3000 werkplekken gelijktijdig te voorzien van on-line koersinformatie. De nieuwe versie bij de 
Rabobank geïmplementeerd. Het projectteam bestond uit 6 personen. 
Periode : Augustus 1989 t/m maart 1995 
Bedrijf : Fokker Aircraft BV (Ypenburg) 
Functie : Projectmanager / informatie analist 
Opdracht : Uitvoeren van diverse projecten en informatieanalyse trajecten. 
! Als projectmanager verantwoordelijk voor de outsourcing van het complete hardwarepark van 

Fokker. Van initiatie tot overdracht aan externe partij. Doorlooptijd 1,5 jaar. Kosten € 1,5 
miljoen. 

! Als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van een Shopfloorcontrol systeem. 
Kosten € 7 miljoen. 

! Als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw grootboek systeem. 
Kosten € 1,3 miljoen. 

! Als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie van een 
managementinformatie systeem Kosten € 1,5 miljoen. 

! Als projectleider/ informatie analist verantwoordelijk voor het opstellen van het informatieplan. 
 
Augustus 1987 t/m juli 1989, Fokker Aircraft BV, Systeemontwikkelaar  
Februari 1986 t/m juli 1987, Fokker Aircraft BV – Functioneel Applicatiebeheerder 
Februari 1984 t/m januari 1986, Fokker Aircraft BV, Arbeidskundige 
Januari 1981 t/m januari 1984, Fokker Aircraft BV, Teamleider 
 


