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Lessen uit 2020: Corona takeaways 

2020 is begonnen met Corona en hopelijk weten we het ook te stoppen in 2020.

Met duidelijkheid over een goed werkend vaccin om de besmetting te voorkomen 
en een methode om de ziekte goed te behandelen, kunnen we weer gaan bouwen 
aan een nieuw jaar. Het geeft hoop dat de eerste vaccins al zijn ingediend bij de 
autoriteiten om goedgekeurd te worden. Wellicht een mooi kerstcadeau?

Als ik terugkijk naar het afgelopen half jaar dan kan ik wel concluderen dat we (naast 
alle ellende) veel met elkaar geleerd hebben hoe het ook anders kan. Anders doordat 
we niet allen gelijktijdig in het “blik” naar kantoor meer gaan en weer gelijktijdig terug. 
Anders doordat we niet met zijn allen op dezelfde locatie fysiek samenkomen om  
te werken.  

Wie had kunnen denken dat wij zo veerkrachtig zijn om zo snel een nieuwe wijze 
van werken ons eigen te maken. Voor de reguliere deskwerkers is cloudtechnologie 
opeens de norm en we video-vergaderen wat af. Geen reistijd, minimale belasting 
voor het milieu, allemaal vruchten te plukken van het nieuwe normaal.  
Mooie takeaways 🙂.

Die vernieuwing op het gebied van ICT vergt veel van de onderliggende ICT technologie 
en het team van cloud minded ICT-ers. Een andere takeaway is een boost van het 
nieuwe leiderschap waarbij het sturen op resultaten gaat i.p.v. op zichtbaarheid. 
Met Agile en scrum als methodieken erbij heeft dit voor veel succes in 2020 gezorgd. 
Zowel de technologische als de organisatorische kentering vergt veel creativiteit 
en innovatie op het gebied van (technologisch) verandermanagement. Juist die 
bedrijven die nu in staat bleken om die verandering te maken, zijn in 2020 zodanig 
verbeterd dat ze de nieuwe toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. 

4Synergy met haar populatie van senior ICT professionals, heeft diverse bekende 
bedrijven en instantie geholpen met deze ommezwaai. Van een scholengemeenschap 
(waarover meer in deze nieuwsbrief) als een zorginstelling die eerder al voorbij kwam. 
Maar ook retail ketens die met spoed hun e-commerce op orde hebben gemaakt en 
de verdere digitalisering hebben ingezet. 

Al met al ervaringen die we in 2020 hebben meegemaakt die we graag willen delen. 
Delen middels consultancy maar soms ook delen middels de bekende 4 O’Clock 
sessies waar we er nu al een aantal online hebben gedaan. De eerdere sessies zijn 
goed bezocht en waren succesvol. Binnenkort staat er weer een op planning, nl. op  
24 november a.s.

Kortom, 2020 is een bijzonder jaar waarin we de opbrengsten qua lerend vermogen 
in de komende jaren zeker zullen blijven gebruiken. Ik wens een ieder veel gezond 
leesplezier toe bij wederom een mooie nieuwsbrief. 

Martin Rieff

1

A g e n d a

24 november 
4 O’Clock sessie

25 november 
Online Company Meeting

2 december 
Online Linked Partner Meeting
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Het is en blijft een bijzonder jaar en ook onze business 
updates zijn dat in deze tijden. Allereerst even 
terug in de tijd naar half maart toen de intelligente 
lockdown werd aangekondigd. Dat was voor iedereen 
schrikken. Wel hadden bedrijven, overheden, scholen 
en instellingen het voor wat betreft het doorgaan 
van hun dagelijkse activiteiten in no-time voor 
elkaar om dat te doen met allerlei vormen van online 
videobellen. Dat werkte en werkt eigenlijk best goed. 
Alleen wat wij in maart gelijk merkten, is dat men 
erg huiverig was voor online inwerken: hoe kun je 
nu iemand inwerken als je elkaar niet live ziet? Dat 
kan toch niet efficiënt zijn, laten we de start van dit 
project maar uitstellen, dat hebben we best vaak 
gehoord. En we merkten toen ook, dat die huivering 
die men had ook gold voor online intakegesprekken 
voor nieuwe opdrachten. Ook hier diezelfde twijfel, 
versterkt nog door het gevoel van onzekerheid of men 
überhaupt wel nieuwe projecten met nieuwe mensen 
zou moeten gaan starten. 

Inmiddels zijn we ruim 7 maanden verder en ook 
al is er nog steeds terechte onzekerheid over wat 
ons allemaal te wachten staat, toch is wel enorm 
veranderd dat online inwerken nu gewoon kan. Men 
heeft er ook geen problemen meer mee. En ook online 
intakegesprekken zijn nu de norm geworden, wij zijn 
zelfs verrast als het fysieke afspraken zijn.

En toch was ik een beetje verbaasd toen ik laatst 
één van onze partners sprak die half maart bij een 
klant was gestart en hij mij vertelde dat hij zijn 
opdrachtgever nog nooit live had gezien. Het blijft 
toch bijzonder....

Wat ons als 4Synergy betreft, ook wij hebben 
natuurlijk moeten omschakelen. Wij hechten sterk 
aan het persoonlijk contact en wat je ook van 
online videobellen en gewoon bellen vindt, het is 
toch geen real life. Bezoeken aan klanten, partners, 

prospects, het is allemaal lastiger. Toch proberen wij 
dat persoonlijke contact zo goed mogelijk te blijven 
doen, o.a. door het organiseren van 4 O'Clock sessies 
waarin we samen met een klant een kennissessie 
organiseren over een relevant project bij die klant. 
Met al die vormen van contact zie je toch dat ons 
netwerkconcept gewoon goed werkt. Ook afgelopen 
zomer is er namelijk weer een aantal partners op 
nieuwe opdrachten gestart. En dat terwijl de zomer 
traditioneel een rustige periode is, dit jaar natuurlijk 
nog versterkt door Corona. Al die nieuwe opdrachten 
waren allemaal terug te voeren op de contacten die 
wij met zijn allen hebben. Hieronder een korte greep 
uit die nieuwe opdrachten.

Bij Fujitsu, waar wij als 4Synergy preferred partner 
zijn voor de inzet van zelfstandige ICT professionals, 
zijn voor een tweetal klanten van Fujitsu twee 
partners gestart, Quido Lakeman en Frank Rooze. 
Vanuit 4Synergy werkt er al enige tijd een aantal 
partners bij het Ministerie van Defensie. Daar zijn de 
afgelopen zomer Peter Bosman en Roland Roos bij 
gekomen. Peter gaat aan de start als scrummaster 
op een groot verandertraject waar vanuit ons ook al 
Roelof Boersma actief is. Roland is gestart bij een 
ander onderdeel binnen Defensie als developer.
Edo Hiemstra is als business consultant gestart bij 
een tweetal nieuwe klanten, de Biggelaar groep en 
Martens en van Oord, beide actief in de bouwwereld. 
Ook een nieuwe klant voor ons is Inspark, een 
grote Microsoft Security en Compliance Partner 
die full service ondersteuning levert bij digitale 
transformatie. Richard van der Bilt is daar gestart 
als operational manager en Alex Noordegraaf als 
projectmanager.
Bij Cornelis Vrolijk tenslotte is Wolter Toet gestart 
als ERP projectmanager. Cornelis Vrolijk is een 
internationaal familiebedrijf, actief in de vangst, 
kweek, verwerking en handel van vis en garnalen. 

Bus iness  Update
door Peter Boonk
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Even voorstellen:
Linked Partner 
Taiki Adaloudis

Wat is je naam?
Mijn naam is Taiki Adaloudis. Ik woon 
in Eindhoven samen met mijn vrouw 
Moniek en mijn 4 kinderen Jens, Max, 
Niels en Sascha, die studerend zijn. 
Ik ben opgegroeid in Eindhoven (lagere 
en middelbare school, studie). De 
omgeving van Eindhoven is erg mooi en 
landelijk. Eindhoven is een leuke stad 
met veel gezellige restaurantjes 
en barretjes. In Eindhoven zijn veel 
internationaal opererende bedrijven in 
de maakindustrie en dienstensector.
 
Hoe lang ben je zelfstandig?
In 2008 verliet ik CMG om zelfstandige 
ondernemer te worden. Dus ik ben al 12 
jaar zelfstandig. De bedoeling was om 
dit een jaar of 5 te doen en dan weer 
in loondienst te gaan, want dat laatste 
beviel ook prima. 
Maar zelfstandig zijn beviel goed, 
ik ging van opdracht naar opdracht 
en er was eigenlijk geen reden om 
dit te doen. Wat ik wel heb gemist is 
onderdeel te zijn van een community en 
elkaar helpen, het samen-gevoel. 
 
Werkverleden: 
Op welk project ben je het meest 
trots?
Na mijn studie Technische 
Bedrijfskunde aan de TUE heb ik 
gewerkt bij Philips en Groenewout 
Consultants & Engineers en daarna 11 
jaar bij CMG als project manager. 
In de afgelopen 12 jaar heb ik bij 
verschillende opdrachtgevers gewerkt 
o.a. De Lage Landen/ Rabobank, 
Volker Wessels, PostNL, Van Lanschot. 
Meestal waren het langdurige 
opdrachten waarbij ik meerdere 

projecten tegelijkertijd deed. 
Mijn ervaring ligt op het gebied van 
logistiek, finance en infrastructuur met 
pakket implementaties, al dan niet in 
combinatie met software development 
en migraties.      
Elk project heeft zijn uitdagingen, je 
bouwt relaties op met opdrachtgevers, 
leveranciers, mensen in je team en je 
gaat ervoor. Ik kijk daarom met plezier 
en trots terug naar al mijn projecten. 
Als ik één project moet uitkiezen 
waar ik trots op ben, dan denk 
ik aan de opdracht bij de politie. 
De 12 regionale ICT organisaties 
werden gemigreerd naar één 
nieuwe landelijke ICT organisatie 
met één nieuwe infrastructuur en 
applicatielandschap. Dit had ook 
consequenties voor het personeel. 
De mensen konden in principe mee 
naar de nieuwe organisatie maar 
dat wilde niet iedereen, o.a. vanwege 
arbeidsvoorwaarden en reisafstanden.
In deze periode was ik als interim hoofd 
I&A bij de ICT afdeling Zeeland en later 
Midden-West Brabant verantwoordelijk 
om de ongoing business van ICT te 
continueren en te zorgen dat er geen 
gaten in de operatie (ICT ondersteunen 
van politiewerk) zouden ontstaan. 
Anderzijds heb ik samen met de andere 
collegae hoofden I&A samengewerkt 
in het programma migratie naar de 
nieuwe organisatie. De voordelen van 
één landelijke ICT en de voordelen van 
opsporing, etc. zijn duidelijk. 

Waarom heb je je bij 4Synergy 
aangesloten?
Sinds juli 2020 ben ik bij 4Synergy 
aangesloten. Voor mij is het belangrijk 

om onderdeel te zijn van een 
community en samen te werken als 
het gaat om nieuwe opdrachten of 
ondernemen en samenwerken tijdens 
de opdrachten om een mooi resultaat 
neer te zetten voor de klanten. Als je 
bijvoorbeeld een keer een advies nodig 
hebt hoe je iets aanpakt dan kun je 
contact opnemen met een collega 
en elkaars kennis delen. Een ander 
voorbeeld is dat meerdere 4Synergy 
mensen samen worden ingezet en 
samenwerken aan een opdracht bij de 
klant. Bij 4Synergy heb ik het gevoel 
dat ik bij een echt bedrijf werk en dat ik 
collega’s heb. De sfeer is prettig, elkaar 
helpen (bijv. nieuwe ontwikkelingen 
met elkaar delen, reviews of adviezen) 
en uiteraard veel mooie opdrachten 
doen!  

Wat trekt je aan in het concept?
Wat me aanspreekt is dat er ervaren 
professionals aangesloten zijn bij 
4Synergy die klantgericht werken en 
die samen willen werken als het gaat 
om verwerven van opdrachten en 
uitvoering van opdrachten. De openheid 
en de prettige sfeer spreekt mij ook erg 
aan.

Hobby’s?
In het weekend leef ik mij helemaal uit 
in de sportschool. In de zomer fiets ik 
graag buiten op mijn wielrenfiets. Ik 
kan dan mijn hoofd goed leegmaken en 
na afloop voel ik me lekker ontspannen. 
Tegelijkertijd werk ik aan mijn conditie 
en dat is ook belangrijk om lekker fit 
te zijn. Verder vind ik het leuk om bij te 
praten met vrienden.   
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Even voorstellen:
Linked Partner 
Quido Lakeman

Digitaliseren, Innoveren, teams 
verbinden en organisaties laten 
groeien… Aangenaam kennis te maken 
via deze nieuwsbrief, mijn naam is 
Quido Lakeman en samen met mijn 
partner Daisy en drie kids woonachtig 
in Barendrecht. 

Per 1 augustus heb ik besloten de 
switch te maken van mijn voormalige 
werkgever Capgemini naar een 
nieuw avontuur in mijn carrière als 
zelfstandig ondernemer. Hiervoor was 
ik actief bij System Integrators als CGI 
en Capgemini en was daar op VP niveau 
verantwoordelijk voor de Werkplek, 
Cloud, SIaM en Cybersecurity business. 

Mijn passie en unieke expertise 
(thought leadership) op technologisch 
gebied (bijv. Cloud) in combinatie 
met mijn business kennis zorgen 
ervoor dat ik zeer succesvol ben in 
het leiding geven aan- en  adviseren 
van organisaties bij bijvoorbeeld 
het bepalen van digital-, cloud- en 
hybride werkplek strategieën. Dit deed 
ik vanuit verschillende rollen zoals 
Trusted Advisor, IT Manager of Project 
Manager. En ja wat is er mooier dan 
je passie te volgen en organisaties 
vanuit verschillende rollen te helpen 
succesvol te zijn en te groeien in de 
digitaliserende wereld.

Ik heb in het verleden veel “Digital” 
projecten en organisaties geleidt 
met een grote diversiteit qua 
marktsectoren, waar ik bijvoorbeeld erg 
trots op ben is het opbouwen van een 
compleet nieuwe Agile Cloud services 
organisatie en daarmee een grote 

diversiteit aan klanten in verschillende 
sectoren kon voorzien van een 
uitmuntende Cloud dienstverlening. 
Maar ook bijvoorbeeld het adviseren 
van de board van een wereldwijd 
opererende transport en logistieke 
organisatie met het vaststellen van de 
Cloudstrategie en hierin vervolgens 
succesvol de leiding nemen rondom de 
uitvoering van de strategie. 

Uiteraard heb ik in het verleden een 
groot netwerk opgebouwd, om mijn 
kansen als zelfstandig ondernemer 
verder te vergroten en kijkend naar 
de ambities en ondersteuning vanuit 
4Synergy heb ik me aangesloten bij 
4Synergy. Het model van 4Synergy trekt 
me vooral aan omdat je als zelfstandig 
ondernemer toch als collectief naar de 
klant stapt en daardoor makkelijker 
in staat bent met een ondernemende 
mindset extra waarde te leveren aan de 
klant. 

Verder “Last but not least” mijn 
hobbies.. Quality time met mijn 
gezin, tennis ik in Rhoon, ga ik graag 
racefietsen en mountainbiken en ben 
ik in de winter te vinden op de pistes in 
Oostenrijk en natuurlijk het volgen en 
verspreiden van ontwikkelingen in de 
digitaliserende wereld.
Ik kijk ernaar uit om persoonlijk kennis 
te maken en te kijken waar en hoe we 
elkaar kunnen versterken!
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Onze eerste online 4 O’Clock sessie 
afgelopen juli was een succes. We 
hebben veel enthousiaste reacties 
gekregen naar aanleiding van het 
interview over de beste digitale 
werkplek met Tina Solos, IT Director 
Visma | Raet en Ruud Ramakers, Cloud 
Specialist bij 4Synergy. Reden genoeg 
om uit te zien naar de tweede online 
sessie. Deze hebben we gehouden op 
9 september jl. in Rijnstate over de 
Obeya in Coronatijd. Rijnstate is een 
topklinisch ziekenhuis met vier locaties 
in de regio Arnhem. 

Een interessant onderwerp over een 
fenomeen dat in Nederland nog niet 
zo bekend is; de Obeya. Afkomstig 
vanuit Toyota in Japan, biedt een 
Obeya (letterlijk 'grote kamer') tijd en 
ruimte om problemen op te lossen 
en te overleggen. Dat gebeurt zonder 
last te hebben van organisatorische 
drempels of muren. Dat is de theorie, 
maar bij Rijnstate ging het niet 
zozeer om de theorie en de tool, 
maar om wat men ermee wilde en 
kon bereiken. De tool stond niet 
voorop, het ging om het stimuleren 

DE OBEYA IN CORONATIJD:  DE PRAKTI JK  

BI J  R I JNSTATE SERVICE CENTRUM  

INFORMATIE  EN MEDISCHE TECHNOLOGIE

Even voorstellen:
Linked Partner 
Quido Lakeman

van een organisatieontwikkeling: hoe 
maak je één team van wat voorheen 
verschillende afdelingen waren? 
Live in de Obeya in Rijnstate gingen 
onze sprekers Mark van der Velden, 
manager Informatie- en medische 
technologie Rijnstate Ziekenhuis, en 
Sander Bungener, consulting partner 
4Synergy, bevlogen op deze materie in 
en vertelden hoe dat in de praktijk erg 
goed werkt!

Veel kwam aan bod, zo ook het verschil 
met scrum. Zo gaat het bij de Obeya 
om het gesprek, de transparantie 
en een samenkomen om focus in 
de organisatie aan te brengen. Daily 
stand-ups bij Scrum zijn kort-cyclisch 
en met een beperkte groep. Bij de 
Obeya zijn de acties en thema's ook 
lange termijn gericht, strategie komt 
daarmee aan bod en ook is de groep 
veel groter. Bij Rijnstate gaat het om 
een afvaardiging van de hele afdeling, 
momenteel 20-25 man groot. Nog een 
verschil is dat bij de Obeya de klant 
centraal staat en niet het op te leveren 
product. 

Ook dit keer waren er veel positieve 
reacties en ook het format in een soort 
talkshow-achtige setting werkte heel 
goed. Genoeg reden dus voor weer 
een volgende 4 O’Clock sessie op 
24 november. Het onderwerp is dan 
'Data scientists, lerende machines en 
kunstmatige intelligentie bij Essent' 
met als sprekers Willem Henskes, Head 
of Data & Analytics for C+ Activation 
bij de Sales & Marketing afdeling 
van Essent en Gerco Grandia vanuit 
4Synergy, momenteel als Solutions 
Architect verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van het corporate 
Big Data & Analytics platform bij 
moederbedrijf EON. Wil je je aanmelden 
voor dit webinar stuur dan een mail 
naar info@4synergy.nl.
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Even voorstellen:
Bert van den Dobbelsteen

Met plezier stel ik mezelf voor, mijn 
naam is Bert van den Dobbelsteen en 
sinds 1 september aangesloten bij 
4Synergy als Managing Partner.

Ik ben woonachtig in Arnhem met 
mijn verloofde Kasia en onze Franse 
bulldog Don. Wij wonen in het bos waar 
we dan ook graag regelmatig lange 
wandelingen gaan maken. Lekker eten 
en van het leven genieten staat hoog 
bij ons in het vaandel. Sinds een aantal 
jaar ben ik fanatiek aan het trainen in 
de sportschool met als resultaat dat ik 
behoorlijk wat kilo's ben verloren.

Sinds 1 Juli ben ik gestart als 
zelfstandig ondernemer. Sales is mijn 
passie en dat is dan ook wat ik mijn 
carrière heb gedaan. De afgelopen 
12 jaar heb ik gewerkt in de IT als 
sales op enterprise niveau en daarin 
mooie nationale en internationale 
projecten binnengehaald. Waaronder 
ITSM projecten bij T-Mobile, Nokian 
Tyres en University Luxembourg. IT 
monitoring projecten bij General 
Electric(wereldwijd), NATO en Dictu.

Hierdoor heb ik door de jaren heen 
een mooi netwerk opgebouwd en een 
brede IT kennis opgedaan. Het is voor 
mij heel belangrijk om te weten wat er 
bij een klant speelt, welke uitdagingen 
ze hebben en hoe wij als 4Synergy onze 
klant kunnen helpen. Op deze manier wil 
ik leuke en mooie projecten voor onze 
Consulting/Linked Partners binnenhalen.

Het 4Synergy concept spreekt mij 
heel erg aan, het samen zelfstandig 
ondernemen. Met een club van leuke en 
ervaren professionals die elkaar helpen 
en ondersteunen. Het is toch fijn als 
je van iemands expertise en ervaring 
kan gebruiken maken en even kan 
sparren over een opdracht of potentiële 
kandidaat voor 4Synergy. Ik ervaar de 
samenwerking met iedereen dan ook 
als heel erg fijn en positief.

Ik vind het dan ook een super mooie 
uitdaging om bij 4Synergy mijn steentje 
bij te dragen aan de groei en het vinden 
van mooie opdrachten.

Hopelijk kan ik jullie allemaal snel 
ontmoeten.
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Even voorstellen:
Bert van den Dobbelsteen

4Synergy 
in  de  Soc ia l 
Media



8

BusDevops 
Trans i t ie  in  t i jden 
van  coronacr i s i s

Avans Hogeschool is een grote hogeschool in de regio Brabant (32.900 
studenten, 21 academies, 2.800 docenten en medewerkers). De hogeschool is 
al enkele jaren achtereen uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland1). 
Over de hele line scoort Avans goede resultaten en vooral de opleidingen Taal 
& Communicatie en Exact & Informatica scoren bovengemiddeld. Dus een hele 
mooie organisatie om dit voorjaar voor aan de slag te gaan.

Traditioneel is er een onderscheid tussen de onderwijsorganisatie en de 
diensteenheden (leer- & innovatiecentrum, studentenzaken, personeel & 
organisatie, facilitair, ICT en financiën). Om als hogeschool het verschil te kunnen 
blijven maken is de nieuwe visie geformuleerd: ‘Ambitie 2025, wendbaar en 
veerkrachtig’. 

We leven in een wereld die continu verandert. Beroepen veranderen snel. Werk en 
loopbaan worden flexibeler. Ook de onderwijsbehoeften veranderen mee, mede 
door technologische ontwikkelingen en meer datasturing. Daarnaast is er een 
toenemende behoefte aan keuzevrijheid, zelfontplooiing en flexibiliteit in het 
leerproces. We bewegen ons van aanbodgericht naar vraag gestuurd. Ook ons 
wereldbeeld verandert en aanpassing is noodzakelijk geworden.

Met dit breed gedragen ambitieplan wil Avans Hogeschool wendbare en 
veerkrachtige professionals opleiden. Professionals met een onderzoekende, 
ondernemende en verantwoordelijke houding die het verschil maken in en die zich 
steeds aanpassen aan een veranderende omgeving en arbeidsmarkt.

Hiervoor zet Avans Hogeschool in op:

-  Modern onderwijs: een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor elke student;
-  Co-creatie: samen met het werkveld en de arbeidsmarkt wordt het 

onderwijsaanbod gevormd;
-  Organisatie: als wendbare en veerkrachtige professionals zijn de medewerkers 

een voorbeeld;
-  Data en technologie: optimale benutting van kansen in het onderwijs en de 

bedrijfsvoering.

Dit vergt nogal wat van de academies en diensteenheden om dit de komende jaren 
te realiseren. Onder de bezielende leiding van de CIO Gerdinand Bosch hebben 
de diensteenheden deze uitdaging opgepakt in het BOOST-IT programma met als 
uitgangspunten ‘Agility’ en ‘Werken onder architectuur’. 

Arnold  Coers
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Het eerste uitgangspunt kreeg een vertaling in het opzetten van verschillende 
Agile ontwikkelteams op basis van het Mendix low-code platform voor 
applicatieontwikkeling van mobile apps voor docenten en studenten. 
Het tweede werd ondersteund door collega 4Synergy partner Gerlan Verlouw 
die de architectuur-modellen HORA2) en IT4IT tot een Avans IT4Education 
model versmolt. Dit nieuwe model diende vervolgens als leidraad voor het 
veranderprogramma BOOST-IT Onderwijs en Bedrijfsvoering.

Om de diensteenheden (bedrijfsvoering) meer Agile te maken werd begin 2020 een 
aantal externe Agile coaches, waaronder de 4Synergy partner Arnold Coers, voor 
het Transitieteam aangetrokken.
In het transitieteam werden de onderwerpen al gauw als Epics en User Stories op 
de Transitie Backlog gezet en volgens ‘the Agile way of working’ manier voortvarend 
aangepakt. Na enkele werksessies kwam het team met het model van de 
BusDevOps-organisatie om de verbinding tussen het onderwijs, de bedrijfsvoering 
en IT gestalte te geven. Hiermee kozen we, samen met de architecten, voor een 
krachtige veranderaanpak zodat we met alle teams in korte tijd meters konden 
maken.  
 
Als DevOps Transitie Manager was Arnold verantwoordelijk voor de coördinatie 
van Informatiebeheer (ITIL based) en de vorming van DevOps teams binnen deze 
diensteenheid. Met toepassing van de CALMS-aanpak (Culture-Automation-
LeanIT-Measurement-Sharing) wist hij de IB-teams dit voorjaar uit de startblokken 
te krijgen. 

En toen kwam SARS-CoV2 ofwel het coronavirus in Brabant... De impact hiervan 
was direct groot. De IB-teams moesten direct wendbaar schakelen en de afronding 
van het Digitale Werkplek project kwam in een ander daglicht te staan. Met behulp 
van de BusDevOps- en CALMS-aanpak konden de IB-teams meteen in versnelling 
doorpakken naar het lesgeven- en werken-op-afstand. 

Als IT-consultant heb ik veel meegemaakt, maar ik heb nog nooit een organisatie 
en mensen zo snel en voortvarend ‘the Agile way of working’ in praktijk zien 
brengen. In no-time werd het Digitale Werkplek project op basis van het Microsoft 
365 platform voor massaal onderwijs en werken-op-afstand ingezet. Met Teams, 
PowerPoint, Streams en SharePoint konden de 32.900 studenten en 2.800 
docenten en medewerkers het onderwijsjaar succesvol afronden. Het was een 
bijzondere opdracht in een bijzondere tijd waar ik met een goed gevoel op terugkijk. 

1)  HBO Keuzegids voor studenten
2)  Hoger Onderwijs Referentie 

Architectuur



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.


