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Met het afsluiten van de eerste helft van het jaar staat de zomer weer voor de deur.
Hopelijk voor u een prima eerste helft geweest, wij kijken in ieder geval met plezier
en tevredenheid terug.
Zoals we allemaal lezen en hopelijk ook ervaren trekt de economie weer aan en dat geldt
ook voor de ICT. Ook wij merken dat de markt aantrekt en dat er meer vraag is. Wel is die
vraag concreter dan in het verleden en is er met name een vraag naar specialisten, naar
diegenen dus ’die echt wat kunnen’ en veel minder naar meer generieke profielen.
Wat betekent die toegenomen vraag nu voor ons allen? Als we niet al te macro kijken,
betekent dat voor onze klanten dat het ingewikkelder is om de juiste man of vrouw
te vinden. Veel recruiters en bemiddelingsbureaus storten zich hierop, maar vaak
zonder de klant en daarmee de klantvraag goed te kennen. Ook het zelf vinden van de
geschikte zelfstandige is voor onze klanten lastig, veel eenlingen bieden zich aan, maar
wie is nu de goede? Een goed CV is één, maar minstens zo belangrijk is de goede fit.
Ook geldt dat men vaak weliswaar op zoek is naar iemand met bepaalde kennis en
kunde, maar vaak is dat onderdeel van een grotere vraag. Hoe makkelijk is het dan niet
om ook voor die overige vragen aan te kunnen kloppen bij dezelfde partij die ook dié
vragen goed snapt?
Ik denk dat dat allemaal redenen zijn waarom onze klanten graag zaken met ons doen,
ons model is gericht op het goed kennen van onze klanten en partners en niet op het
zoveel mogelijk matchen. Niets mis met dat laatste, maar het is niet ons model.
En wat betekent de toegenomen vraag in de markt voor de individuele zelfstandige?
Het is natuurlijk altijd goed nieuws als je in de vraag – aanbod verhouding aan de
goede kant staat, het is alleen iets te simpel om alle IT-ers over één en dezelfde kam te
scheren. En niet alleen geldt de toegenomen vraag met name voor de specialisten, ook
geldt dat de ontwikkelingen in de IT echt snel gaan. Dat betekent dat als je niet goed
bij blijft in je vak jouw waarde in de markt snel daalt. Dat is uiteraard een individuele
zaak, maar mijn ervaring is dat dat bijblijven het beste lukt in de constellatie van een
samenwerkende inspirerende organisatie. Dat betekent: het hebben van collega’s
met wie je kan sparren, training kan volgen, samen kan werken en ook nog een biertje
kan drinken, dat allemaal helpt enorm. En dat is een constellatie die wij naast de
commercie en het ontzorgen (wet DBA bijvoorbeeld) ook bieden: een omgeving waarbij
je elkaar lekker scherp houdt, maar wel op een plezierige, open en directe manier.
Terug naar meer micro, naar onze netwerkevents. Met ingang van dit jaar
organiseren we nu naast de ‘klassieke’ borrel ook elke keer een gastspreker die als
het goed is de aanwezigen prikkelt met een niet alledaags onderwerp. Driemaal
hebben we nu al heel verschillende sprekers en onderwerpen de revue laten
passeren, variërend van Cloud bij het Loodswezen, persoonlijke effectiviteit en de
laatste keer bots en kunstmatige intelligentie. In de zomermaanden is het even rust,
maar daarna gaan we graag op deze voet door en hopen u weer te begroeten.
Op naar een mooie zomer en op naar een mooie tweede helft van het jaar!
Peter Boonk
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Business Update
Sinds twee maanden geleden nog maar de vorige
nieuwsbrief verscheen, is er toch een hoop gebeurd,
voor een deel zijn het opdrachten die ‘gewoon’
doorlopen, maar wat is gewoon? Vaak zijn wij namelijk
actief op hele ongewone trajecten met een hoop
interne en externe dynamiek. Daarnaast zijn er ook
weer een aantal nieuwe opdrachten bijgekomen ook
voor nieuw bij ons aangesloten Consulting Partners:

In de Rotterdamse haven waar we vanouds actief
zijn, is Jurjen Lerou gestart met een opdracht om
Blockchain mogelijkheden in kaart te brengen,
een initiatief waar meerdere partijen bij betrokken
zijn. In diezelfde haven is Learco Kooman gestart
op een tweetal logistieke opdrachten, daarbij ruim
gebruikmakend van zijn kennis van de processen
aldaar.

Bij Innogy zijn we al weer enige tijd aan de slag.
Innogy opereert als een groene en duurzame start-up
binnen de grote multinational RWE. Op het gebied
van big data en data leaks is Gerco Grandia daar als
eerste van ons begonnen, waarna Pascal Alma en
Freek Wiekmeijer volgden. Recent is daar Ger Inberg
bijgekomen die met name zijn kennis en ervaring op
het gebied van big data inbrengt. Freek heeft zijn
onderdeel afgerond, blijft betrokken, maar is recent
gestart bij Luxexcel, een ander innovatief bedrijf
dat als enige ter wereld actief is met 3D printing van
optische lenzen.

Een andere consultancyopdracht is door Martin
Rieff uitgevoerd voor Smits Vastgoedzorg waar hij
een aankoopadvies voor nieuw infrastructuur heeft
uitgebracht.

Bij Raet was Pascal Prins al eerder gestart als cloud
architect om daar nieuwe Cloud DevOps lijnen uit
te zetten. Om die nieuwe lijnen nu ook concreet te
maken is daar recent versterking bijgekomen in de
persoon van Emma Laurijssens van Engelenhoven.
Emma is ook nieuw bij ons als Consulting Partner. Ook
bij Raet is tijdelijk Mamadou Diawara weer aan boord
gekomen op het onderdeel security.
Bij PostNL zijn al een aantal van onze partners
actief, Peter van der Schelde is één van hen, hij is
recent gestart op een nieuw project bij het onderdeel
pakketten. Nu er steeds meer pakketten vanuit de
hele wereld naar Nederland gestuurd worden met
name uit China (Alibaba!), is er een project gestart
om deze pakketten met hun internationale labels en
barcode direct te kunnen verwerken. In het verleden
werden deze pakketten eerst gerelabeld met een
eigen barcode, hetgeen natuurlijk veel menskracht
kost en omslachtig is.
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Een nieuwe klant voor ons is de NS waar Charif
Buzecri een aantal trainingen heeft verzorgd op het
gebied van asset management en IBM Maximo in
het bijzonder. Charif is ook bij ons toegetreden als
Consulting Partner en is een echte asset management
specialist.
Op het gebied van software development ook een
aantal nieuwe opdrachten: Ton de Ron is gestart
bij Shell in Rijswijk, ook hier weer als senior .NET
developer. Bij een andere grote klant, de Rabobank,
is Maikel Holleman gestart als senior Java developer
op een innovatief project voor de marketing afdeling.
Ton is natuurlijk als heel lang actief binnen 4Synergy,
Maikel is recent toegetreden.
Tot slot Edo Hiemstra, voor de FNV heeft hij een
project overgenomen van Richard Kalmeijer die
gestart is als agile coach bij BNP Paribas. Dat is een
deeltijd opdracht. Daarnaast is hij recent in zijn
andere deeltijd begonnen bij K3Delta waar hij zijn
kennis als IT-manager bij BAM heel goed inbrengt om
daar de IT op een hoger plan te brengen.

Achterbandag
Een jaarlijks fenomeen heeft zich afgelopen zaterdag
24 juni weer voltrokken: De 4Synergy Achterbandag. Alle
consulting partners met hun familie waren uitgenodigd
in Kruisland om een leuk en gevarieerd programma
mee te kunnen maken. Deze dag waren we met ruim

100 personen! Van kinderspelletjes, voetballen en een aantal
springkussens, een wijnproeverij tot BBQ, en als hoogtepunt:
het hoeden van een kudde schapen. Alles waargenomen
met diverse camera’s en een profi drone. De beelden spreken
voor zich.

3

Even voorstellen:
Maikel Holleman
Mijn naam is Maikel Holleman (45). Ik
woon met mijn gezin (Martine (40), Tim
(8), Fleur (4)) in Barendrecht.
Het heeft even geduurd voordat ik
de stap durfde te nemen, maar sinds
november 2016 ben ik daadwerkelijk
als freelance Java developer gestart.
Op dit moment overheerst nog steeds
het gevoel van vrijheid. Na jaren
van twijfelen, hebben de positieve
ervaringen van anderen mij het laatste
duwtje gegeven en tot op dit moment
heb ik daadwerkelijk nog geen seconde
spijt gehad.
Ik ben bijna 20 jaar werkzaam in
de ICT. Mijn hele werkverleden heb
ik voornamelijk als ontwikkelaar
doorgebracht, waarvan ruim 10 jaar als
Java developer. Mijn CV bevat aardig
wat verschillende werkgevers, van heel
klein tot groot, waarbij ik ervaring heb
opgedaan met hele grote projecten tot
“eenmansprojecten”.
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De rode draad door mijn CV is de
dienstverlening naar de klant toe. Hoe
groot of klein het project of de klant, ik
probeer altijd alles te doen wat binnen
mijn mogelijkheden ligt om mensen zo
goed mogelijk van dienst te zijn.
Kijk ik terug, dan zie ik op dit
moment mijn ervaringen bij de ING
als belangrijkste mijlpaal in mijn
ontwikkeling. Werken binnen een
DevOps organisatie in zo’n complexe
omgeving was voor mij een tot nu
toe ongeëvenaarde totaalervaring.
Daarnaast was het tijdens deze
inzet dat het gevoel om voor mezelf
te beginnen is getransformeerd tot
plannetjes maken om dit daadwerkelijk
te gaan doen.
Mijn laatste opdracht in loondienst
bij Sogeti vervulde ik bij Portbase.
Hier heb ik Pascal Alma ontmoet. Zijn
positieve verhalen over zelfstandig
ondernemerschap hebben er mede
toe bijgedragen dat ik uiteindelijk
uit loondienst ben gegaan toen die
mogelijkheid zich aandiende. Via hem
ben ik natuurlijk ook bij 4Synergy

geïntroduceerd en ben ik in contact
gekomen met Peter Boonk. Het goede
gevoel dat ik aan onze gesprekken heb
overgehouden, maakte de aansluiting
bij 4Synergy een logische vervolgstap.
Verder is mij de afgelopen maanden
duidelijk geworden dat je beter
vanuit een groep van zelfstandigen
kan werken, omdat samen ook echt
sterker is. Zeker wanneer je nog
geen doorgewinterde zelfstandige
bent. Daarnaast is het erg leuk
en interessant om juist mensen
uit verschillende disciplines te
ontmoeten. Je deelt kennis, ervaringen,
mogelijkheden en het verruimt je blik
op het werkveld.
Naast mijn dagelijkse werkzaamheden
besteed ik toch nog best veel tijd aan
werk gerelateerde zaken. Ik probeer
zoveel mogelijk up-to-date te blijven.
Daar zou ik alle tijd van de wereld aan
kunnen besteden, maar uiteindelijk
staat het gezin toch op de eerste
plaats. Dus buiten werktijd probeer ik
er vooral zo veel mogelijk te zijn voor
mijn gezin.

Even voorstellen:
M a r c Th o m a s s e n
Wat is je naam?
Marc Thomassen
Hoe lang ben je zelfstandig?
Z’n 3 jaar actief als interim
Geef een korte beschrijving van je
Dit jaar ben ik 43 jaar geworden en
woon in op dit moment samen met mijn
vriendin in Amsterdam (Westerpark
omgeving). Vanaf mijn 23steben ik
actief binnen de dynamische wereld
van de ICT. Mijn eerste klus was
bij het ABNAMRO hoofdkantoor,
waarbij ik onderdeel was van het
IT support / beheer team. In deze
omgeving ben ik doorgegroeid naar
Project Management. Na een aantal
mooie jaren in de financiële wereld
ben ik ook andere omgevingen gaan
opzoeken. De opvolgende jaren
heb ik bij verschillende software
leveranciers, commerciële projecten
gemanaged. In deze periode veel
ervaring opgedaan met RFI/RFP
beantwoording en de daarop volgende
software implementatie bij klanten.
Toen de Cloud nog een wollige term
was in 2012, ben ik overgestapt
naar een Managed Service Hosting
Provider. Binnen deze omgeving heb
ik als transitie manager een aantal IT
outsourcing projecten begeleid. Denk
dan aan de migratie en in beheer name
van applicatie landschappen.

De laatste jaren heb ik bovenstaande
kunnen vertalen naar een aantal mooie
interim opdrachten waar bedrijven
worstelen met de aansturing van
leveranciers, de uitbesteding van IT
diensten of de implementatie & bouw
van software.
Werkverleden: Op welk project ben je
het meest trots?
Een van mijn mooiste projecten was
een Software Implementatie bij
Caterpillar in Tokyo Japan, waarbij
ik ook een Exact ontwikkelteam in
Kuala Lumpur aanstuurde (Petronas
Towers). We hebben toen voor deze
klant het pakket Exact Synergy verder
uitontwikkeld en vervolgens op locatie
bij de klant geïmplementeerd.
Waarom heb je je bij 4Synergy
aangesloten?
Als interim manager geloof ik in een
actief netwerk van eensgezinde.
Wat trekt je aan in het concept?
Verbonden, niet gebonden
Hobby’s?
Hockey, Tennis, hardlopen, duiken, vinyl
verzamelaar
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Roparun 2017

Een mooie prestatie van Diederik van Daal!
Samen met zijn team en gesponsord o.a. door 4Synergy
hebben zij in het Pinksterweekend de Roparun gelopen.
Voor wie het niet weet, dat is een loop van Parijs naar
Rotterdam en daarbij moeten de 520 kilometers
hardlopend worden afgelegd. Gelukkig in estafette vorm,
maar dat betekent nog steeds zo een 70 kilometer per
persoon.
Los van de sportieve prestatie wordt er ook geld
bijeengebracht voor het goede doel, te weten voor zorg
rondom kanker, bijvoorbeeld voor verzorgingshuizen,
fysiotherapie e.d. Totale opbrengst dit jaar 5,5 miljoen.
Uitgezwaaid door de Rotterdamse Nelly Cooman in Parijs
zijn ze zaterdagochtend gestart om ruim twee etmalen
later via de Erasmusbrug op de Coolsingel te eindigen.
De korte samenvatting na die twee etmalen was: gaar,
moe, heel voldaan en heel bijzonder!
Petje af voor deze stoere prestatie!
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Even voorstellen:
Roland Roos

Wat is je naam?
Mijn naam is Roland Roos
Getrouwd met Els Bruijn, en een zoon
en dochter (Tim, 18, Sanne, 16)
Hoe lang ben je zelfstandig?
Ik ben sinds december 2010
zelfstandig, maar afgelopen 3 jaar in
dienstverband geweest (de job was
dichtbij en leuk).
Geef een korte beschrijving van je
Werkverleden: Op welk project ben je
het meest trots?
Na 10 jaar (Logica)CMG ben ik
zelfstandig geworden.
Ik heb bij de laatste werkgever (CLB)
een patent pending oplossing bedacht
voor een Medisch gecertificeerd
veiligheids systeem ter bewaking van
kritische medische alarm signalen
zoals hartbewakings apparatuur. In
plaats van het hele grote systeem te
certificeren, heb ik een pattern bedacht
dat bovenop het systeem alle kritische
berichten waterdicht bewaakt,
en signaleert als er iets mis is. De
implementatie is met state of the art
moderne technieken en architecturen
geimplementeerd (SOA, http(s) en
token authorisation), en lijkt goed te
gaan werken.
Daarvoor heb ik bij Handicare Stairlifts
onder meer een hele slimme lichtgewicht product en sales configurator
bedacht en gemaakt, met een eigen
ontwikkelde rule engine taal om onder
meer 3D modellen te genereren bij een
sales-product configuratie.

Waarom heb je je bij 4Synergy
aangesloten?
De mensen en sfeer trekken me bij
4Synergy. Dat is niet zo raar, ik kom bij
CMG vandaan, en een groot deel van
4Synergy komt uit die hoek.
Wat trekt je aan in het concept?
Het 4synergy model is een modern
concept, waarbij het meer symbiose
(ok, synergy :-)) uitstraalt dan andere
soortgelijke platformen. Geen
waterdichte juridische contracten
van 36 kantjes, maar geloof in
samenwerking. Noem het naïef, ik
denk dat het bij me past. Noem het
een open deur of iets anders, maar ik
zie echt een “win-win” situatie. Leuke
mensen, leuke events, met een nuttige
zakelijke toevoeging op professionele
zelfstandigheid. Het voelt nou eens niet
als moderne slavernij.
Hobby’s?
In mijn spaarzame vrije tijd zeil ik,
en sleutel aan mijn wagenpark (Opel
c-kadet, 1976, Mercedes 500 SEL met 5
liter V8, uit 1985). Deels om de kosten te
drukken, deels omdat het heel leuk is.
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Groei vergt flexibiliteit en dus
meer ruimte op kantoor
Sinds 1-juli heeft 4Synergy de ruimte naast het oorspronkelijke kantoor ook
ingericht als flexruimte. Er staan nu een aantal professionele werkplekken en
een aparte vergaderzaal gereed waardoor de aangesloten consulting partners
makkelijker en comfortabeler op kantoor kunnen werken of eens een (pizza) sessie
kunnen organiseren. Vanaf heden is de toegang ook geregeld middels een digitaal
smartlock, waardoor er geen barrières meer zijn om af en toe op kantoor te kunnen
werken of een vergadering te organiseren.
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Onze klanten
Hieronder een aantal van onze klanten waar wij werkzaam zijn;

Bezoekadres

Telefoon

Rivium 2de Straat 24

T: +31(0)85 401 00 35

2909 LG Capelle a/d IJssel
Postadres

info@4synergy.nl

Postbus 141

www.4synergy.nl

3350 AC Papendrecht

9

