
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het kort 
 
Ik ben een enthousiaste Infrastructuur engineer. Tijdens mijn 
laatst opdrachten heb ik veel kennis opgedaan in de 
virtualisatie wereld. 
 
Mijn IT ervaring is begonnen bij een basisopleiding van Sogeti. 
In deze periode ben ik 3 weken naar de universiteit van Ohio 
geweest, hier heb ik onder andere communicatie trainingen 
bijgewoond waardoor mijn communicatieve vaardigheden goed 
zijn ontwikkeld. Na mijn studie heb ik mijn ervaring 
uitgebouwd als servicedesk medewerker en heb ik me ook 
sterk vakmatig en persoonlijk ontwikkeld.  
 
Hierna ben ik bij een financiële instelling ingezet als escalatie 
coördinator. In deze opdracht heb ik geleerd om procesmatig 
te werken volgens ITIL richtlijnen. Vervolgens heb ik ervaring 
opgedaan als testcoördinator in een migratieproject op een 
grote onderwijsinstelling. Door het succes wat ik hier heb 
behaald ben ik betrokken geworden bij het project inrichten 
nieuwbouw lokaties. Ik heb zelfstandig een locatie uitgevoerd 
en met succes afgerond. 
  
Mijn volgende opdracht was bij een Overheidsinstelling. 
Hier ben ik als allround systeembeheerder ingezet. 
Mijn kennis is sterk toegenomen op virtualisatie en backup 
gebied. Ik ben betrokken geweest bij het opzetten van een 
compleet nieuwe VMware ESXi omgeving op HP Blade techniek. 
 
Ik ben verantwoordelijk geworden voor de backup oplossing en 
heb veel kennis opgedaan van EMC Datadomain en Commvault. 
 
Na deze opdracht heb ik besloten om als zelfstandiger verder 
te gaan. Ik ben direct begonnen bij een Logistieke 
dienstverlener. 
Hier ben ik van Senior Beheerder doorgegroeid naar 
Teamleider en Projectleider van diverse projecten. 
 
Voor mijn hobby ben ik regelmatig in de garage te vinden om 
te sleutelen aan klassieke auto's. 
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Soft skills 
 
In mijn recente rollen zijn mijn communicatieve en 
technische vaardigheden nog verder aangescherpt. Ik ben 
klantvriendelijk en behulpzaam en kan hoofdzaken en 
bijzaken goed onderscheiden. 
 
Branchekennis 
 
Nutsbedrijven 
Onderwijsinstellingen 
Geld- en betalingsverkeer 
ICT bedrijven 
Logistiek 
IT Dienstverlening 
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Windows / Virtualisatie Specialist 
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Rollen 
Technisch consultant 
Windows Systeembeheerder / Consultant 
VMware Virtualisatie Specialist  
Teamleider 
Projectleider 
 

Competenties 
 
Expertise Migraties uitvoeren / begeleiden 

Systeembeheer 
 Teamleiding 
 VMware ESXi  
 Projectleiding 
 Architectuur  
   
Ervaring Systeembeheer 
 Virtualisatie beheer 

Projectleiding 
 Medewerker migratieproject (P2V / V2V) 
 Supportfuncties  
 Teamleiding 
  
Kennis Microsoft Server / Exchange 
 Vmware / SRM 
 CommVault / ArcServe / Veeam 
 EMC Datadomain 

Microsoft Windows server 
 ITIL Foundations 
 Agile 
 Topdesk / Maximo / Servicenow 
 WMS Navision 
 Wireless netwerk 
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Enterprise Software Engineering 

April 2015 – Heden  Technisch Consultant / KPN Zakelijke markt 
In april 2015 ben ik begonnen bij KPN Zakelijke markt. De opdracht luide het migreren van de legacy vcenter omgevingen. 
Ik heb een plan geschreven om van 10+ vCenters terug te brengen naar 4 vCenters. Omdat de legacy omgeving ook op legacy 
hardware draaide heb ik ook gekeken naar de kostenbesparing wat dit met zich mee brengt als deze vervangen wordt voor 
hedendaagse hardware. Hierna heb ik een migratie straat opgezet voor het migreren van alle virtuele servers naar de nieuwe 
omgeving. Tijdens dit traject ben ik de vraagbaak geweest voor de uitvoerende collega’s. 
 
Als vervolg op deze opdracht heb ik een uitwijkdienst opgezet op basis van VmWare Site Recovery Manager.  Deze dienst heeft 
een RPO 0 en RTO 4. Er is dus zero dataverlies tijdens een calamiteit op een datacenter. 
Na een succesvolle bouwperiode is de dienst overgedragen aan het beheerteam waar ik tevens onderdeel van ben geworden 
met de functie consultant. Tijdens deze functie heb ik verschillende kleine en grote projecten gedaan. Ik heb een windows 
domain migratie begeleid naar een virtuele oplossing, onderdeel van het vRealize automation project voor het automatiseren 
van het uitrollen van virtuele servers. vCenter upgrade traject gedaan inclusief het introduceren van een loadbalancer tussen 2 
datacenters. Tijdens mijn periode als consultant ben ik in aanraking geweest met hardware zoals cisco UCS en HP enclosures. 
Windows 2003, 2008, 2012 en 2016. Verschillende versies en diensten van VMware. Binnen het team is er gewerkt op de Agile 
methode. Met sprints van 2 weken. 
 
Februari 2014 – April 2015  Projectleider / Consultant / Teamleider, Bakker Logistiek 
Bij Bakker Logistiek ben ik in februari 2015 begonnen als senior Windows beheerder. De opdracht luide het stabiliseren van de 
verouderde Windows omgeving. De gehele omgeving draaide op fysieke servers met verouderde Windows versies. Ik heb een 
plan geschreven om de omgeving virtueel te draaien op basis van VmWare 5.5 met onderliggende Dell EqualLogic san storage en 
een Veeam back-up oplossing. Na het realiseren van de omgeving ben ik begonnen met het virtualiseren van de fysieke servers 
(P2V). De domein controllers zijn opnieuw geinstalleerd op een hoger Windows niveau. Tijdens mijn project is ook de beslissing 
genomen om de complete omgeving off premise te hosten. Dit project is onder mijn leiding in de steigers gezet. 
 
Om extra FTE voor het project vrij te maken had ik de mogelijkheid om extra mensen aan te trekken.  
Ondertussen was de eerste vestiging Willebroek België over op de off premise hosted omgeving.  
 
Gezien het project op gang was is er mij gevraagd om leiding te geven aan de IT beheer afdeling. 
Tijdens mijn functie als leidinggevende ben ik nog kleine projecten gaan begeleiden. 
 

• Het inrichten van Topdesk t.b.v. de Servicedesk. 
• Een complete locatie voorzien van een nieuwe wifi oplossing van Cisco. 
• Het migreren van Boltrics WMS-systeem naar een nieuwe Navision 2015 omgeving. 
• Een noodstroom oplossing realiseren om down time te minimaliseren. 

 
Tevens ben ik betrokken met alle Architectuur vraagstukken m.b.t. infrastructuur. 
 
Tijdens de opdracht ben ik veel in contact gekomen met zowel de gebruikers organisatie, leveranciers en suppliers.  
 
Augustus 2011 – December 2013 Allround Systeembeheerder, TenneT TSO Arnhem 
Bij een elektriciteitsdistributie bedrijf ben ik werkzaam geweest als lid van het Microsoft team. Daar was ik samen met de 
andere teamleden verantwoordelijk voor veel standaard beheertaken zoals het onderzoeken en oplossen van storingen in de 
systemen, monitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen, het installeren en configureren van 
nieuwe systemen, beheren van de Exchange 2007/2010 omgeving en het ondersteunen van collega`s bij het oplossen van 2e 
lijns-calls. Verder heb ik geparticipeerd in projecten gericht op vernieuwing, uitbreiding of aanpassing van de IT omgeving. Ook 
heb ik documentatie en handleidingen opgeleverd en wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten geschreven naar aanleiding 
van storingen en voorgenomen wijzigingen. Deze zijn door de opdrachtgever in dank ontvangen en in gebruik genomen door zijn 
collega’s. 
 
Ik ben betrokken geweest bij het opzetten en migreren van het serverpark naar een nieuwe Vmware Esxi 5 omgeving welke 
draait op HP Blades. 
Tijdens dit traject ben ik me gaan verdiepen in de nieuwe backup oplossing gebasseerd op Commvault Simpana 9, samen met 
een collega zijn we verantwoordelijk geweest voor de complete inrichting en het beheer van Commvault. 
 
Juni 2011 – Augustus 2011  Medewerker Frontoffice, Noorderpoort College Groningen 
Ik ben verantwoordelijk geweest voor het begeleiden van het implementeren van Windows 7 in een draaiende onderwijs 
instelling. Deze taak is met succes volbracht met als resultaat dat de migratie een maand voor einddatum is opgeleverd. Ik heb 
een team van twaalf man aangestuurd met als doel de gebruikers zo snel mogelijk gebruik/wegwijs te maken in  de Windows 7 
omgeving.  
 
April 2010 – Mei 2011  Medewerker Frontoffice, Windesheim Zwolle 
 
oktober 2009 – maart 2010  Medewerker Scada Team, TenneT TSO Arnhem 
 
januari 2009 – augustus 2009 Medewerker migratieproject, Scholingsboulevard Enschede 
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Opleiding 
 
2013 VMware VCP 5  
 
2012 Commvault Simpana 9 
 
2010 MCSA 70-648 MCSA 2008  
 
2010 Vergader Technieken 
 
2010 Effectief Communiceren 
 
2008  MCSA 70-284 Exchange 2003  
 
2008 ITIL Foundation 
 
2007 Basis opleiding IS, Sogeti 
 
2002 ICT 4, ROC Flevoland, Almere 
 

 

Werkervaring 
 
2015 – 2019 Technisch Consultant / KPN Zakelijke Markt 
 
2014 – 2015 IT Consultant / Teamleider / Projectleider 
 Bakker Logistiek 
 
2011 - 2013 Allround Systeembeheerder 
 TenneT TSO Arnhem 
 
2011 - 2011 Junior Systeembeheerder 
 Noorderpoortcollege Groningen 
 
2010 - 2011 Medewerker Frontoffice 
 Windesheim Zwolle 
 
2009 - 2010 Medewerker Scada Team 
 TenneT TSO Arnhem 
 
2009 - 2009 Medewerker migratieproject 
 Scholingsboulevard Enschede 
 
2008 - 2009 Incidentcoordinator 
 Equens Utrecht 
 
2007 - 2008 Medewerker servicedesk 

Sogeti Vianen  
 

Referenties 
 
IT manager Bakker Logistiek. 
“Nick is door zijn kennis goed onderbouwd om de juiste beslissingen te 
kunnen nemen en dit te vertalen naar de business.” 
 
Teamleider Sogeti Servicedesk. 
”Door zijn rustige, beheerste, bescheiden maar ook duidelijke houding 
is gebleken dat hij binnen de organisatie overal wel ingangen heeft 
weten te krijgen.” 
 
Projectleider Scholingsboulevard Enschede. 
”Nick heeft vakkennis, is rustig, kan zaken goed uitleggen en heeft een 
duidelijke mening.” 
 
Teamleider Windesheim Zwolle.  
”Nick pakt snel dingen op, leert snel en is een prettige collega om mee 
samen te werken, daarnaast is hij flexibel.” 
 
 
 


