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Dit is weer de eerste nieuwsbrief van dit jaar en of je het nu wil of niet: veel van waar 
we het met elkaar over hebben, veel van wat ons dagelijks bezighoudt, het heeft bijna 
allemaal met corona te maken. Inmiddels duurt dit al bijna een jaar en voor ik verder 
schrijf, hoop ik allereerst dat u dit in goede gezondheid leest en uw werkzaamheden zo 
goed mogelijk kunt uitvoeren.  

In dit voorwoord wil ik het niet zozeer hebben over corona en wat dat voor ons vakgebied 
betekent, of wat het voor onze klanten of voor ons betekent. Allemaal hebben we ons 
zo goed mogelijk aangepast en in ieder geval is onze creativiteit behoorlijk op de proef 
gesteld. En dat laatste is eigenlijk best goed en ook best goed gelukt.  

Wat ik hier wil delen is iets wat mij uit deze bijzondere periode is bijgebleven, iets wat 
ik heb gelezen in een interview met vader en zoon Grapperhaus. Het interview was in 
de periode van de eerste corona golf waarbij ongelooflijk snel de besmettingen en de 
IC-opnamen toenamen, een veel sterkere toename dan nu in de tweede golf. Op de 
vraag aan de zoon of hij het zijn vader en het kabinet kwalijk nam dat ze pas zo laat echt 
gehandeld hadden, gaf Ferd jr. als antwoord dat hij ze dat niet kwalijk kon nemen. En de 
reden die hij gaf, was dat het in mensen zit om lineair te denken en dat we exponentiele 
groei moeilijk kunnen bevatten. 

En dat legde hij uit met het volgende voorbeeld in twee vragen: Stel je staat in de Johan 
Cruyff arena of in de Kuip, kies je favoriete stadion. Ik kies de Kuip. En stel: je vult de Kuip 
langzaam met regendruppels. Elke seconde verdubbel je het aantal regendruppels.  
Je begint met één regendruppel op seconde 1, twee regendruppels op seconde 2,  
vier regendruppels op seconde 3 enzovoort. 
Hoe lang duurt het voordat de Kuip vol met water zit? 
Het voor velen (lees: bijna iedereen) verrassende antwoord is: al na 52 seconden!

Maar de crux zit (helemaal) in de tweede vraag: Na hoeveel tijd heb je, staande op 
de middenstip, door dat het fout gaat, te nat wordt? Uiteraard is dat minder dan 52 
seconden, het is na 46 seconden. Bijna iedereen die ik deze vraag heb voorgelegd gokte 
hier veel te laag. En dát is dat lineaire denken: het is vol na 52 seconden, dus halfvol na 
26 seconden. Maar….. na 51 seconden is de Kuip pas halfvol en na 50 seconden is de 
Kuip pas voor een kwart vol. En op 46 seconden heb je het pas nat bij je voeten!

Dit was voor mij een spectaculair voorbeeld van hoe moeilijk het voor ons mensen is om 
exponentiële groei te bevatten (het overvalt je dus) en ook een mooi voorbeeld van hoe je 
exponentiele groei kan uitleggen in begrijpelijke taal (waarom gebeurt dat niet?).

De link tussen exponentiele groei en ons eigen IT vakgebied is vast iets voor een volgend 
voorwoord, maar voor nu weer terug naar u en naar ons. Wij proberen zoveel mogelijk 
contact te houden, het persoonlijke contact is misschien wel het belangrijkste onderdeel 
van ons DNA.  En ook al werkt de online werkplek met videobellen goed en houden we 
o.a. interessante 4 O’Clock sessies. De behoefte blijft om elkaar ook in levende lijve te 
zien, één op één of op onze bijeenkomsten. Wanneer dat weer kan is onduidelijk, tot die 
tijd houden we natuurlijk graag contact met u via alle andere wijzen van communicatie, 
waaronder deze nieuwsbrief. Voor nu veel leesplezier!

Peter Boonk
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A g e n d a
Woensdag 31 maart: 
Online Company Meeting

Dinsdag 13 april: 
4 O’Clock sessie
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Het prille begin

2021 is pas een maand oud, en de eerste prille 
tekenen van herstel zijn zichtbaar. Buiten is het nog 
ijskoud, maar de business lente is al in zicht. 
De resultaten van de overheid injecties gaan ons 
en de economie beschermen. Het kan wat ons 
betreft niet snel genoeg gaan. Gelukkig pakken vele 
organisaties het pad weer op naar herstel middels 
vernieuwing en innovatie. De laatste weken komen er 
vele vragen binnen van nieuwe en bestaande klanten 
om professionele ondersteuning. 

Naast de reguliere verlengingen wil ik graag de 
volgende nieuwe inzetten toelichten:

• In Corona tijd zijn sommige instanties prominent in 
het nieuws. Zo ook de GGD. Eén van onze partners 
Taiki Adaloudis is gevraagd om de GGD werkplekken 
een upgrade te geven. 

• Qua business sector heeft 4Synergy behoorlijk wat 
expertise en presence in de Retail industrie. De “live 
line” van retail bedrijven is momenteel E-commerce 
en daarbij komen behoorlijk wat complexe en 
integratie ICT vraagstukken kijken. Er gaan wat 
gevulde pakketten heen (en soms weer terug) in 
deze tijd. Twee van onze nieuwe partners zijn recent 
gestart om diverse retailers verder te helpen met 
het optimaliseren van de nieuwe digitale leverketen 
(aka. E-fullfilment of supply chain). 

• Eén van de bedrijven die ook meelift op het 
positieve E-Commerce sentiment is natuurlijk 
PostNL. Vanuit het verleden en het heden hebben 
wij daar goede contacten. Erik de Voogd is nu de 
tweede Consulting Partner die PostNL-IT verder 
helpt met het optimaal gebruik maken van de Cloud.  

• Bij een bedrijf in de Rotterdamse haven gaat onze 
nieuwe partner Theo Stoof aan de slag als PM voor 
diverse infrastructurele projecten. 

• Fujitsu mag op deze lijst niet ontbreken. 4Synergy 
als preferente partner van Fujitsu heeft in de 
afgelopen periode een aantal partners mogen 
inzetten op de meest uitdagende projecten. Chiara 
Spaltro, Arnold Coers en Albert Brouwer zijn 
momenteel actief binnen deze nieuwe projecten. 

• Bij de overheid is momenteel veel vraag. Dankzij de 
goede 4Synergy contacten bij de door de overheid 
gekozen brokers, heeft onze Consulting Partner 
Arno Grund een uitstekende job bij Rijkswaterstaat. 
Hij had daar vanuit zijn Havenbedrijf assignments 
in de afgelopen jaren veel interactie mee, maar nu 
vanuit de Rijkswaterstaat kant actief. 

• Bij de Nederlandse Spoorwegen staat de trein ook 
niet stil. Recent is Roland Roos daar begonnen 
als Integratie Architect. Hij rondt zijn opdracht bij 
Defensie af en zal deze maand fulltime verder gaan 
om het IT spoor nog veiliger te maken.  

Naast bovenstaande nieuwe inzetten zijn er meer 
opdrachten gegund aan onze partners. 
Uit bovenstaande lijst en alle andere bestaande 
inzetten blijkt dat 4Synergy in alle sectoren actief 
is met haar senior ICT partners. ICT is en blijft een 
cruciaal onderdeel van de economie.
 

Bus iness  Update
door Martin Rieff
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Even voorstellen:
Erik Scholtens

Mijn naam is Erik Scholtens, 53 jaar 
jong en ik woon samen met mijn 
vriendin Frederiek in mediastad 
Hilversum in een oud herenhuis uit 
1896. Rondom Hilversum zijn veel 
bossen waar ik de paden onveilig maak 
met mijn mountainbike. Daarnaast golf 
ik (te weinig) en zeil ik graag.  

Mijn start binnen de ICT heeft even op 
zich laten wachten.
Eind jaren tachtig heb ik namelijk de 
maritiem officier opleiding afgerond 
aan de hogere zeevaartschool 
Amsterdam. Daarmee kon ik zowel als 
stuurman als scheepswerktuigkundige 
ingezet worden op de grote vaart. Ik 
heb een aantal jaren gevaren op een 
transportdienst tussen Europa en 
West-Afrika. Gedurende deze zeereizen 
is mijn passie voor de ICT ontstaan. Ik 
had een computer mee waarmee ik oa 
navigatieprogrammaatjes schreef. 

Het varen beviel mij niet zo goed. Lang 
van huis en eentonig bestaan. Begin 
jaren negentig heb ik de overstap naar 
ICT gemaakt. ABN en AMRO waren net 
gefuseerd en er was veel werk te doen 
op gebied van de systeemintegratie. Ik 
heb meegedraaid in diverse projecten 
en heb de bank eind jaren negentig 
verlaten toen ik verantwoordelijk 
was voor een team die het gehele 
kantorennet beheerde. 

De laatste 20 jaar heb ik diverse interim 
opdrachten uitgevoerd op gebied van 
service- en securitymanagement 
binnen het bank en verzekeringswezen, 
gezondheidszorg, retail en bij de 
overheid. Als zelfstandige ben continue 
bezig om je certificering op niveau te 
houden. Een paar weken geleden ben ik 
geslaagd voor CISSP. Dat koste aardig 
wat energie maar het was het dubbel 
en dwars waard.

Bij UWV heb ik als projectmanager 
security afgelopen september een 
leuk en uitdagende project afgerond. 
Samen met een team van security 
specialisten, compliance officers en 
security architecten heb ik de transitie 
van de security diensten begeleid van 
de leverancier IBM naar de nieuwe 
hosting en TAB leverancier DXC. Daarbij 
lag de focus op integratie, compliancy 
en verificatie van alle security diensten. 
Het was geen makkelijk project vanwege 
het groot aantal stakeholders en harde 
deadlines, maar wel een waar ik trots op 
ben dat deze succesvol is afgerond.

Naast het uitvoeren van interim 
opdrachten, vind ik het ook leuk om 
af en toe een training te geven als 
docent op gebied van security- en 
servicemanagement. 

In november heb ik de stap genomen 
om aan te sluiten bij 4synergy 
aangezien je als ZZP-er soms een 
eenling voelt en het veel tijd kost om 
acquisitie te voeren. 

Ondanks de coronamaatregelen hoop ik 
binnenkort met de mensen verbonden 
met 4synergy (online) kennis te kunnen 
maken. Tot snel.
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‘Dig i ta le  inc lus ie ’ :  
Pr ivacyvraags tukken b i j  
innovat ieve  exper imenten  
van  Bee ld  en  Gelu id .
Door  René  Bouter

Via 4Synergy kwam ik in contact met 
Bob Bunnik. Bob is programma manager 
bij het Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid voor het programma Tel mee 
met Taal experimenten. De achtergrond 
van dit programma is dat in Nederland 
2,5 miljoen mensen moeite hebben met 
lezen, schrijven of rekenen. Ze vinden 
het daarnaast vaak ook moeilijk om een 
computer of smartphone te gebruiken. In 
de huidige samenleving heb je ook deze 
digitale vaardigheden steeds meer nodig 
om ‘mee te kunnen doen’. Bijvoorbeeld 
om je belastingaangifte te doen, iets 
aan te vragen, contact te hebben met de 
overheid of je vrienden etc.

Diverse ministeries vinden daarom 
‘digitale inclusie’ een heel belangrijk 
onderwerp: zorgen dat iedereen mee 
kan doen met de digitale overheid 
en maatschappij. Tel mee met Taal 
is een landelijk actieprogramma 
dat zich o.a. richt op de benodigde 
basisvaardigheden voor kwetsbare 

Aan het eind van 2020 heb ik me 

aangesloten bij 4Synergy. In het 

verleden heb ik veel kennis en 

ervaring opgedaan in opdrachten op 

het gebied van informatiebeveiliging 

en privacy. 4Synergy en ik hadden 

de indruk dat op dit gebied er 

mooie mogelijkheden voor een 

samenwerking zijn.

doelgroepen: taal, rekenen en dus ook 
digitale vaardigheden. 

Bob is daarom in 2020 een programma 
gestart, met als doel te onderzoeken of 
je met innovatieve technologie digitaal 
minder vaardige mensen zou kunnen 
herkennen én, als je ze herkend hebt, 
of je ze dan beter kan helpen (online of 
offline)?

Het eerste experiment is gericht 
op die herkenning, door het gedrag 
van gebruikers van een website 
te analyseren met kunstmatige 
intelligentie (‘A.I.’) en op basis van 
bepaalde gedragskenmerken te 
identificeren of iemand ‘minder 
digitaal vaardig’ is. Op basis hiervan 
krijgen deze mensen hulp aangeboden, 
bijv. door hen om te leiden naar 
eenvoudigere webpagina’s of andere 
soorten hulp zoals telefonisch 
ondersteuning. Hieronder  staat een en 
ander schematisch weergegeven.



?
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Deze experimenten worden met website 
eigenaren uit de publieke en private sector 
opgezet, dus Bob zijn belangrijkste vraag 
hierbij was wat er nu eigenlijk wel of niet 
mag vanuit de privacywetgeving (AVG). 
Zijn er persoonsgegevens betrokken bij 
deze verwerking van gedragskenmerken 
en wat zegt de AVG hierover? Omdat er 
veel discussie is over privacy en vooral 
m.b.t. het gebruik van algoritmes, A.I. en 
profilering is het zeer belangrijk hier de 
precieze implicaties van te begrijpen.  
Met die vraag werd 4Synergy benaderd.

Met mijn kennis van de AVG ben ik binnen 
het project gestart om met name deze 
vragen op te pakken. Wat er gedaan 
wordt bij de experimenten is met de 
gedragsgegevens een soort profiel 
opbouwen (‘minder digitaal vaardig’) 
en op basis van dit profiel worden er 
geautomatiseerde beslissingen genomen. 
En hier zegt de AVG wel degelijk iets over. 
Mijn verantwoordelijkheid was het om wat 
de AVG hierover zegt (wat mag en moet) te 
vertalen naar duidelijke AVG-richtlijnen 
voor de experimenten en website 
eigenaren te adviseren hoe dit toe te 
passen bij deze innovatieve experimenten.

Het project is een mooie uitdaging naast 
mijn rol als Functionaris Gegevens-
bescherming bij Eurotransplant. Binnen 
Eurotransplant pas ik de AVG toe op 
meer standaardvragen als: mag ik deze 
persoonsgegevens verwerken of mag ik 
deze persoonsgegevens aan derden ter 
beschikking stellen. In het project Tel Mee 
Met Taal worden eigenlijk dezelfde vragen 
gesteld, maar dan in een voor mij meer 
onbekende omgeving.
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Ik ben Emma Laurijssens van 
Engelenhoven, consulting partner bij 
4Synergy. Daarnaast ben ik voorzitter 
van de afdeling West Brabant van D66. 
En net als heel veel collega’s van andere 
afdelingen en partijen ben ik al een 
maand of 4 druk met verkiezingen, maar 
dan wel voor de gemeenteraad in 2022, 
voor 5 gemeenten in ons gebied. Van 
verkiezingsprogramma tot het screenen 
van kandidaten, van het opbouwen 
van je website tot ouderwets folders 
uitdelen op straat, en van het besluit tot 
deelname tot het afhandelen van alle 
formaliteiten bij de Kiesraad: je moet 
werkelijk aan álles gedacht hebben. 
Eigenlijk is anderhalf jaar nog best 
kort, als je meerekent dat dit allemaal 
vrijwilligerswerk is, dat gelukkig door 
veel vrijwilligers gedaan wordt. Van de 
zittende gemeenteraadsleden vragen 
we helemaal veel, het raadswerk is al 
een halve baan naast hun gewone werk, 
en dan ook nog doen wat het bestuur 
van ze verlangt. En dat ‘op het pluche 
zitten’ valt ook nog eens tegen, vaak zijn 
dat hele sobere vergaderstoeltjes.

Eigenlijk ben ik altijd wel een 
wereldverbeteraar geweest. Bij velen ebt 
dat na verloop van tijd een beetje weg, 
maar door een enigszins onverwachte 
wending in mijn leven in 2012 kwam dat 
bij mij definitief tot stilstand, en raakte 
ik maatschappelijk betrokken bij diverse 
LHBTI onderwerpen. Niet heel veel later 
kwam ik op een nieuwjaarsreceptie bij 
toeval terecht tussen bestuursleden en 
plaatselijke fractie van de partij waar 
ik toch al trouw op stemde, en van het 
een komt dan al gauw het ander. Ik werd 
belangstellend lid, en omdat Eva vanuit 

Amersfoort bij mij was ingetrokken en ze 
wel eens wilde weten wat er in Etten-
Leur speelde bezochten we eens een 
raadsvergadering. Vanaf dat moment 
was er natuurlijk geen houden meer 
aan. Ook politieke partijen hebben 
moeite om vrijwilligers en bestuursleden 
te vinden, dus voor ik het wist was ik 
bestuurslid, interim voorzitter, voorzitter, 
interim voorzitter van een fusieafdeling 
en nu dus voorzitter. 

Als bestuurslid heb je natuurlijk weinig 
politieke invloed, en dat is lastig als je 
de wereld wilt verbeteren. Naast de al 
eerder genoemde LHBTI onderwerpen 
maak ik me ook druk over de 
duurzaamheid van alle techniek die we 
bedenken, de invloed van de producten 
van Big Tech op onze democratie, 
algoritmen die de overheid gebruikt 
(toeslagenaffaire, iemand?) en privacy. 
Inmiddels ben ik dus ook kandidaat 
geweest voor het Europees Parlement 
en nu ben ik kandidaat voor de Tweede 
Kamer. Wel op onverkiesbare plaatsen, 
maar dat doet er eigenlijk helemaal 
niet zo toe. De contacten die je opdoet 
tijdens zo’n campagne, met de mensen 
van je eigen partij maar zeker ook die 
van andere partijen, organisaties en 
bedrijven zijn heel nuttig. En hoewel 
ik absoluut geen voorstander ben van 
achterkamertjes, maatschappelijk iets 
proberen te bereiken zonder contacten 
blijft toch een vorm van koude 
acquisitie. Hoe moeilijk dat is weten we 
allemaal denk ik wel, het is mij in ieder 
geval nog nooit gelukt om een goede IT 
opdracht binnen te halen door zomaar 
bij een bedrijf naar binnen te lopen en 
naar de IT manager te vragen. 

Verkiezingen. Dit jaar zijn ze er weer, op 

17 maart. En de 15e en 16e, dankzij de 

pandemie.  Om eerlijk te zijn houden 

ze me op dit moment niet zo heel erg 

bezig. In aanmerking genomen dat ik 

daadwerkelijk op een van de lijsten 

sta, is dat op zijn zachtst gezegd 

opmerkelijk te noemen. Of niet?

PASSIE
POLITIEK

Emma Laurijssens van Engelenhoven

Eén van de 4 P’s die 4synergy karakteriseert 
is Passie. Voortaan in de nieuwsbrief 
een stuk over de passie van één van de 
partners. Deze keer bijt Emma de spits af.



Even voorstellen:
Ineke Verwijs

Mijn naam is Ineke Verwijs, geboren 
onder de naam Groeneveld in een groot 
gezin met 5 broers. Dit zou mij later nog 
van pas komen in de mannenwereld 
van IT, waar ik inmiddels ruim 32 
jaar actief ben. Ik ben getrouwd met 
Ferdinand, mijn buddy boven- en 
onderwater en woon in het midden van 
het land.

Sinds 1 april 2020 ben ik zelfstandig 
consultant en manager, alhoewel 
ik mijn carrière zie als een 
aaneenschakeling van (verander) 
opdrachten. Of het nu gaat over extern 
of intern leveren van IT-diensten, over 
IT-strategie, Servicemanagement, 
procesinrichting of cultuurverandering, 
ik werk graag aan een pragmatisch 
advies voor verbetering en de 
implementatie ervan. 

Mijn ervaring heb ik opgedaan bij 
zowel IT- dienstverleners, o.a. Fujitsu 
en KPN en in IT-management bij 
Evides Waterbedrijf. Ik heb het geluk 
gehad altijd te kunnen studeren en 
mij te verdiepen in de ontwikkelingen 
binnen IT en op organisatorisch vlak; 
organisatiecultuur, leiderschap, 
verhogen klanttevredenheid. Volgend 
jaar volg ik de leergang Corporate 
Antropologie. 

Ik ben het meest trots op mijn werk als 
manager bij een start-up, Solidium, 
later verkocht aan Ordina. Ik heb daar 
diverse managementfuncties ingevuld 
en mijn bijdrage geleverd aan de 
inrichting en groei van het bedrijf; een 
leerzame, leuke en vruchtbare tijd, als 
startende manager.
Een goede tweede is mijn werk bij 
Evides Waterbedrijf, waar ik de afdeling 
opnieuw vorm mocht geven. Samen 
met het IT managementteam hebben 
we er een goed functionerende team 
van gemaakt, dat in- en extern effectief 
samenwerkte.

De komende jaren wil ik als 
zelfstandige mijn kennis en ervaring 
toepassen in complexe omgevingen. 
Dat kan in adviserende of uitvoerende 
rollen. Het lijkt me mooi om dit vanuit 
een collectief te doen, waarin ik kennis 
kan delen en waarmee ik kan sparren. 
Ik heb 4 Synergy gekozen omdat de 
waarden van 4Synergy bij mij passen 
(vooral de P van Pragmatisch) en de 
contacten direct en plezierig zijn; een 
echte no-nonsense cultuur.

Reizen gecombineerd met sportduiken 
is al jaren mijn hobby. Zodra het weer 
kan, hoop ik samen met Ferdinand 
weer een mooie plek in Azië te 
bezoeken om van de onderwaterwereld 
en een andere cultuur te genieten.
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Kers tact ie

4Synergy is een groep van IT zelfstandigen. En alhoewel we allemaal 
zelfstandig ondernemer zijn, vonden en vinden we het nog steeds nuttig 
en aangenaam om ons te organiseren in een bedrijf. Een van de zaken die 
ons bindt is het zogenaamd ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. 
Wij vullen dit heel pragmatisch in door individueel mensen met kleine 
initiatieven te sponsoren of goede doelen te ondersteunen.

Wat nou als we een relatiegeschenk combineren met een goed doel? Na 
een creatieve brainstorm kwamen we op het idee om het gereserveerde 
‘relatiegeschenk’ budget te besteden aan mensen die in deze bijzondere 
Coronatijd een bijzondere bijdrage hebben geleverd (bijv. in de zorg, 
vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis, etc.). En aangezien we zelf niet zoveel 
mensen konden nomineren, hebben we onze goede relaties gevraagd 
om mensen uit hun eigen persoonlijk netwerk te nomineren voor deze 
verrassing net voor de feestdagen.

Met onze klant Pondres zorgden we ervoor dat het kerstgeschenk in de 
vorm van een kerspakket werd gestuurd naar alle genomineerden. Daarbij 
heeft Pondres er ook voor gezorgd dat elk kerstpakket werd vergezeld 
van een persoonlijke begeleidende kaart met daarin een persoonlijke 
boodschap van onze relatie.

Voor een bloemlezing van de positieve reacties willen we graag verwijzen 
naar de landingspage op onze website www.4synergy.nl/kerst2020.

Hopelijk verdwijnt in 2021 de directe aanleiding van deze kerstactie. Dat 
betekent overigens niet dat we eind 2021 wellicht weer met een creatief 
idee komen om samen met onze vaste relaties een goed doel of een ander 
goed initiatief te ondersteunen!

Wordt vervolgd!  
 
Kijk op de volgende pagina voor een aantal reacties op de kerstactie

Aan het einde van elk jaar bezorgen we normaliter persoonlijk een klein 

geschenk aan onze 4Synergy relaties. Gezien de COVID-19 maatregelen 

kon dat op deze manier eind 2020 niet doorgaan. Maar...we wilden 

natuurlijk toch iets met onze relaties doen maar dan in een andere vorm.

Van harte



Bedankt 4Synergy. Wat een 
verrassing was dit kerstpakket op 
10 december. Leuk initiatief. Het 
is fijn om te merken dat je werk 
gewaardeerd wordt.

Wat een verrassing !!  Veel dank voor 
het mooie kerst pakket.

Namens Susanne wil ik jullie 
hartelijk bedanken voor het 
ontvangen pakket. Aangenaam 
verrast en blij was ze met de 
verrassing die afgelopen vrijdag werd 
bezorgd. Mooi initiatief van 4Synergy. 
Namens Susanne en mijzelf 
nogmaals dank en voor alle 4Synergy 
medewerkers fijne feestdagen en 
bijzonder goed 2021.

Afgelopen donderdag kreeg ik jullie 
verassingspakket.
Wow! Ik was echt helemaal van 
mijn apropos. Wat leuk zeg en wat 
een mooi initiatief. Heel veel dank 
hiervoor. De flessen met alcohol 
heb ik aan mijn buren gegeven. Dat 
betekent dat jullie twee huishoudens 
blij hebben gemaakt met jullie 
pakket. Super!

Heel erg bedankt voor jouw 
nominatie waardoor ik een rijkelijk 
gevuld kerstpakket heb ontvangen 
van 4Synergy. Omdat delen het 
nieuwe hebben is, ben ik het aan het 
delen met alle mensen van de gang. 
Veel collega’s blij gemaakt met iets 
uit jullie pakket! Erg leuk om te doen! 
En het compliment hang ik op mijn 
kamer. 
Dank je wel en goede feestdagen!
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Bij deze twee foto's van onze Tessel, 
die na het uitpakken van het pakket 
mooi ingepakt kon worden en 
overweldigd was door de ontvangen 
warmte 😺. Met dank aan mijn lieve 
zus. Bedankt voor het pakket en de 
lieve woorden 😘.
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De 2e editie van ons magazine is een 
feit, en daar zijn we best een beetje 
trots op! Enthousiast, omdat de eerste 
editie goed werd ontvangen, zijn 
we vorig jaar september, wat meer 
ervaren, aan de slag gegaan. En we 
kunnen gerust zeggen dat er een mooi, 
informatief en leuk magazine ligt! 

We hebben weer een aantal klanten 
uitgelicht, geven een kijkje achter de 
schermen van onze 4 O’Clock sessies 
en we laten onze 4 P’s  de revue 
passeren aan de hand van mooie 
verhalen en foto’s. En dit is nog maar 
een kleine greep uit ons 48 pagina 
tellende magazine!

Wil je ons magazine ook ontvangen? 
Stuur een mail naar info@4synergy.nl 
met je naam en het adres waar we het 
magazine naartoe kunnen sturen.  
Alvast veel leesplezier!

4MAGAZINE 
2 E EDITIE
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4MAGAZINE 
2 E EDITIE

Even voorstellen:
Wendy Smit

Hoe lang ben je zelfstandig?
Nog maar net, sinds 1 oktober dit jaar 
sta ik ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel!

Waarom heb je je bij 4Synergy  
aangesloten?
Na een paar weken zelf aan de slag 
geweest te zijn om die magische 1e 
opdracht binnen te slepen kreeg ik de 
tip om eens naar 4synergy te kijken. Bij 
mij in de buurt, zelfstandig blijven maar 
hulp bij de hand wanneer ik dat zou 
willen en kennis delen met vakgenoten 
onderling. En direct na het 1e gesprek 
realiseerde ik me dat ik had genoten 
van de inhoudelijke match die er bleek 
te zijn.

Wat trekt je aan in het concept?
Naast datgene dat ik hierboven al 
beschreven heb, is voor mij persoonlijk 
de multidisciplinaire opbouw iets dat 
mij aantrekt. Ik ben ervan overtuigd dat 
er in verschillende fases van projecten, 
business modellen en innovaties 
andere kennis en kunde nodig is om te 
groeien naar een volgende stap. Hoe 
fijn is het dan om een organisatie te 
hebben waarin juist dat voorhanden 
is! Even meedenken met een ander die 
wellicht in een totaal andere setting 
gewoon even een sparringspartner 
nodig heeft. Heel fijn om dan bij te 
kunnen springen. Zelfstandig maar 
toch samen…

Hobby’s
In mijn vrije tijd ben ik graag op en 
rond het water. Een aantal jaar geleden 
hebben we een casco schip gekocht 
en samen afgebouwd… nou ja, af… 
het is meer een Agile project, op basis 
van onze eigen gebruikerservaring 
worden ieder jaar weer aanpassingen 
doorgevoerd. 
En dat bouwen, dat hebben we ook 
doorgetrokken naar een eigen woning. 
Zelfontworpen, met als hoogtepunt 
de uiteindelijke verhuizing. Met 
hergebruikte lampen en eigengemaakt 
kunst.
Dus mooie dingen maken, daar dan 
van genieten en samen met de mensen 
waar ik van hou!
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Even voorstellen:
John Thomsett

Aangenaam kennis te maken via 
deze nieuwsbrief, mijn naam is John 
Thomsett en samen met mijn vrouw 
Annelies woon ik in Nieuwegein. Wij 
hebben 2 kinderen die ondertussen 
volwassen zijn en het huis al lang 
hebben verlaten. Vanwege woon-werk 
afstand zijn wij 27 jaar geleden van 
Rotterdam naar Nieuwegein verhuisd 
en dat is ons goed bevallen. De stad 
is mooi aangelegd met veel groen en 
voorzieningen en we staan binnen een 
half uur met fiets, bus of tram in het 
centrum van Utrecht. 

Per december 2020 heb ik de switch 
gemaakt van mijn voormalige 
werkgever CGI naar een nieuw avontuur 
als zelfstandige. Bij CGI (en haar 
voorganger LogicaCMG) deed ik delivery 
management, voornamelijk in de 
Transport & Logistiek sector (Aviaton, 
Ports & Maritime) en internationaal 
voor het Shell account. Hiervoor ben 
ik als IT-manager werkzaam geweest 
bij Heineken, Lucent, Yokogawa en 
Kimberly-Clark, met als rode draad het 
enerzijds alignen van IT investeringen 
met de bedrijfsdoelstellingen en 
anderzijds het internationaal uitrollen 
van SAP en de ondersteunende 
infrastructuur. Ik ben mijn carrière ooit 
gestart als ontwikkelaar bij Volmac 
waar ik aan vele grote IT systemen heb 
mogen meebouwen. 

Een van mijn passies in het werk 
is om nieuwe mogelijkheden voor 
organisaties te bieden door de 
toepassing van technologie. Daarom 
houd ik met plezier mijn IT kennis 
up-to-date. Veranderen, verbeteren, 
verbinden en organisaties laten groeien 
door en met informatie technologie is 
wat mij drijft.

Heeft u het gevoel dat u niet uit uw IT-
organisatie, -project of -leverancier haalt 
wat u er van mag verwachten? Bent u 
het zicht kwijt hoe uw IT investeringen 
bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen? 
Blijven de resultaten achter of lopen 
de kosten ongepland op? Daar kan 
ik u mee helpen! Niet door in silo’s te 
blijven denken en werken maar door uw 
situatie in zijn geheel en vanuit meerdere 
invalshoeken te analyseren en aan te 
pakken. Dat doe ik vanuit mijn ervaringen 
als IT-, programma- en project manager, 
als lid van business MT’s en als delivery 
manager, verantwoordelijk voor het op 
de rit krijgen en houden van complexe 
trajecten. 

Het concept van 4Synergy spreekt mij 
aan omdat het een mooie balans is 
tussen zelfstandig zijn en vanuit een 
organisatie werken. Het is goed om op 
gelijkgestemden terug te kunnen vallen 
en om naar klanten als collectief meer 
te kunnen bieden dan dat je alleen zou 
kunnen. Het voelt goed dat de zaken 
administratief en juridisch geregeld 
zijn en dat er ook een stuk acquisitie 
plaats vindt op plekken waar je zelf 
wellicht moeilijker toegang toe hebt.

Naast het werk kom ik tijd te kort voor 
mijn hobby’s. Ik heb een brede culturele 
interesse en ga graag naar het theater, 
concerten of musea. Muziek is echt een 
passie, niet alleen om naar te luisteren 
maar ook om te maken. Er gaat vrijwel 
geen dag voorbij dat ik niet even een 
van mijn gitaren in handen heb. Verder 
kook ik graag, lees ik veel en houd ik 
van reizen en het opdoen van nieuwe 
ervaringen in andere culturen. Er gaat 
niets boven weer iets nieuws te leren.

Ik kijk ernaar uit om persoonlijk kennis 
te maken en te kijken waar ik van 
waarde voor uw organisatie kan zijn. 
Schroom niet om contact op te nemen 
voor een vrijblijvende kennismaking.
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4Synergy 
in  de  Soc ia l 
Media

Even voorstellen:
John Thomsett



O n z e  k l a n t e n

Bezoekadres

Rivium 2de Straat 24

2909 LG Capelle a/d IJssel

Postadres

Postbus 141

3350 AC Papendrecht

Telefoon

T: +31(0)85 401 00 35

info@4synergy.nl

www.4synergy.nl
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Onze consulting partners zijn momenteel werkzaam voor o.a. de volgende klanten.


