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Business as usual?!

Business as usual,
maar is dat wel zo gewoon?
De grilligheid van de economie heeft impact op ons allen.
In 2017 trekt de economie weer aan, wat dus gevolgen heeft voor vraag en aanbod.
Aan de vraagzijde merken we dat instanties weer durven te investeren en steeds meer
projecten worden geïnitieerd om de doelstellingen te realiseren. Die projecten hebben steeds
vaker met de introductie van nieuwe methodieken of nieuwe ICT-technologieën te maken.
Momenteel zijn de consulting partners actief op projecten die te maken hebben met Denk
Cloud computing, mobile app development, block chain technologie, datawarehouses,
introductie Agile/ Scrum wijze van werken en vele andere innoverende zaken.
Kortom: de marktvraag is gestegen in 2017.
Aan de aanbodzijde is ook wat aan de gang. Naast de bekende schaarste van goede ICTers, zijn er steeds meer ervaren IT-professionals die kiezen voor zelfstandigheid. Geen
klassiek dienstverband meer voor hen. Zij willen meer zelf invloed hebben op hun zakelijke
succes, en willen keuzes maken. Keuzes als: in welke branche ze actief zijn, met welke
technologie ze werken of hoeveel werktijd ze per week willen besteden. Bij dat zelfstandig
ondernemerschap komt best wel wat kijken. Je zult voldoende succesvol dienen te zijn als
IT-vakman, maar ook als verkoper, als onderhandelaar, als tekstschrijver, als boekhouder,
als fiscalist, als jurist en nog vele andere rollen. Al die hygiëne factoren zijn best veel om in je
eentje te hebben, zonder iemand die met je meedenkt, aanvult en spiegelt. Zoals Zig Ziglar
zei: “You don’t have to be great to start, but you have to start to be great”. De ICT-professionals
die bij ons starten, zijn vaak ervaren IT-ondernemers die graag meer willen bereiken middels
samenwerken met andere ICT-professionals. Tijdens de “ballotage” wordt het sociale DNA
als de inhoudelijke capaciteiten getoetst. De juiste achtergrond (opleiding en inhoudelijke
ervaring) maar ook de juiste attitude zijn dus Key-Succes-Factoren voor zowel de persoon
als daarmee de integrale club. Verschillen in kennis en kunde versterken daarbij juist
4Synergy en zorgen voor een veelzijdig multi dimensionaal aanbod in de gehele breedte. In
2017 zijn we wederom gestaag gegroeid met verschillende senior ICT-professionals uit grote
en kleine organisaties en uit verschillende sectoren zoals overheid, defensie en zakelijke
dienstverlening. De juiste mix van technisch inhoudelijke senior developers, DBA’s of security
specialisten, maar ook seniore interim (project) managers. Met de 55 IT-professionals is
4Synergy een sterke aanbieder gebaseerd op een uniek concept.
Kortom: het 4Synergy aanbod is ook gestegen in 2017.
Vraag en aanbod in balans en gezonde groei = “Business as usual”.
Martin Rieff
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Even voorstellen:
Arnold Coers
Wat is je naam?
Arnold Coers
Hoe lang ben je zelfstandig?
Sinds 10-2013, maar dan op basis
van tijdelijke contracten en pay-roll.
Met 4Synergy samen wil ik de stap als
zelfstandig professional ondernemer
zetten.
Geef een korte beschrijving van je:
Ik ben gelukkig getrouwd en vader
van een zoon (afgestudeerd Econoom
RC) en dochter (afgestudeerd
Geneeskunde).
Sinds 2014 woonachtig op de Utrechtse
Heuvelrug in Zeist. Daarvoor heb ik
vanaf mijn komst naar Nederland
in Apeldoorn, Utrecht en Bilthoven
gewoond. Gezien de stijging van de
zeespiegel altijd boven NAP, dat wel ;-)

Mijn keuze voor IT na mijn opleiding als
docent geschiedenis kwam voort uit
mijn nieuwsgierigheid naar de nieuwe
ontwikkelingen die Informatica bood.
De opkomst van nieuwe computing
devices en applicatiesoftware intrigeert
mij enorm. In 1986 was ik een van de
eerste studenten die een Compaq PC
huurde om mijn afstudeerscriptie te
schrijven. Een wereld zonder ICT was
voor mij ondenkbaar. Bedrijven en
particulieren maken op dit moment een
enorme digitale transformatie mee, een
beetje vergelijkbaar met de introductie
van de Apple en IBM PC’s, OS/2 en
Windows en de grafische userinterface
in de jaren’80-90. Tegenwoordig is
iedereen van jong tot oud connected.
Zelfs mijn vader van 86 jaar werkt
met een laptop met wifi en heeft een
smartphone.
Werkverleden: Op welke
veranderprojecten ben je het meest
trots?
Ik heb in mijn vroege ICT carrière
bij semi-overheidsorganisaties en
commerciele bedrijven gewerkt als
Manager ICT / CTO / Programma
manager / Manager Software
Development.
Na mijn omscholing van geschiedenis
naar informatica docent ben ik direct
bij een opleidingsbedrijf in de ICTsector beland. Vervolgens heb ik
inmiddels al 24 jaar als IT Manager
ervaring opgedaan bij middelgrote
organisaties als de CenE Bankiers, SER,
ONVZ, Het CAK en ThiemeMeulenhoff.

Bij CenE Bankiers heb ik als
projectmanager de introductie van
PC-netwerken bewerkstelligd en bij de
SER heb ik als hoofd Automatisering
de begindagen van de ontsluiting
van internet in Nederland mogen
meemaken (Nlnet/SURFnet, Gopher,
Lycos, Netscape). Dit had een forse
impact op onderzoek en hoger
onderwijs.
Bij ONVZ Zorgverzekeraar heb ik als ICT
Manager en MT-lid de gehele transitie
van het zorgverzekeringsstelsel mee
mogen maken en de overnames en
conversies van de zorg-portefeuilles
van andere grote verzekeraars
naar onze systemen technisch in
goed banen geleid. Dit was voor
het verzekeringsbedrijf en haar IT
organisatie een eneverende tijd,
waarin we behalve alle conversies ook
de IT zelf hebben kunnen uitbouwen
en professionaliseren. Zo hebben we
voorafgaand hieraan het mainframe
door een Linux cluster op Intel
servers vervangen. Dit verlaagde de
operationele kosten met zo’n 35%
en gaf veel meer flexibiliteit in het
goedkoop up- and downscaling van
de gevraagde verwerkingscapaciteit.
Verder hebben we een twin-datacenter
gebouwd, waarvan één deel onpremise en het andere deel extern
geoutsourced.
Daarnaast heb ik de IT organisatie
diverse keren aan de door de business
gewenste Business-IT alignment
aangepast, wat vaak voor de IT’ers een
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hele verandering betekende.
In de laatste 3 jaren vanaf 2009 heb ik
het Agile Scrum werken voor de weben mobile front-ends in samenwerking
met de commerciele afdelingen
Marketing en Sales geintroduceerd. IT
kreeg hierdoor ook veel meer interactie
met de externe klanten, wat het denken
in klantwaarde en klantbeleving
enorme verbeterde.
Naast mijn lijn-rol als IT Manager heb
ik in verschillende hoedanigheden ook
de rollen van Programmamanager en
voorzitter van de Projectstuurgroepen
en Architectuurcommissies vervuld. Ik
ben altijd gedreven om verandering,
maar wel onder architectuur, tot stand
te brengen.
Echter mijn tijd bij ThiemeMeulenhoff
is het dierbaarst voor mij. Daar heb
ik de gelegenheid gekregen om in 2
jaar tijd een gehele Agile Transitie
bij Product Management en Product
Developement te bewerkstelligen. De
overgang van PRINCE-2 / ITIL naar
Agile Scrum en Lean Kanban had

verstrekkende gevolgen voor change
en service processen en organisatiecultuur. Het werken in een situatie
van continuous improvement was
voor iedereen een hele beleving. Mijn
eerdere ervaringen, vooral ook in
empowering van professionals, heb
ik in deze transitie volledig te gelde
kunnen maken.
Het afgelopen jaar heb ik een tweetal
start-ups in de Edu- en Fin-tech mogen
adviseren en begeleiden. Een echt
leerzame ervaring die ik iedereen wil
aanraden. En die voor mij de stap naar
ZPO’er gestimuleerd heeft.
Waarom heb je je bij 4Synergy
aangesloten?
Via Martin Rieff ben ik met 4Synergy in
gesprek gekomen. Mijn netwerk is op
basis van mijn jarenlange management
ervaring groot (binnen de verzekeringsen semi-overheids wereld), maar
tegelijkertijd in andere sectoren
beperkt.
Het samen zelfstandig ondernemen
maakt je als zelfstandige sterker. Dus

ook op het gebied van je netwerk. De
gesprekken met Martin en Peter
hebben mij overtuigd van het concept
van 4Synergy. Daar wil ik nu meer in
gaan investeren.
Wat trekt je aan in het concept?
Zoals ik al aangaf, met Working-ApartTogether de krachten en slagkracht te
kunnen bundelen.
Hobby’s?
In mijn vrije tijd doe ik graag aan
tuinieren, verbouwen van huizen,
bergwandelen, zeilen en het trainen
van onze border collie.

Mijn uitgebreid profiel kun je vinden
op LinkedIn
https://nl.linkedin.com/in/arnoldcoers
Bedrijfsinformatie op
https://www.arnoldconsultancy.nl i.o.

4Synergy goes social
Hoe kun je succesvol zijn zonder te delen? Delen is
ons bedrijfs DNA en dat gaan we vanaf nu meer social
uitdragen. Wat is beter om hier een specialist bij te
betrekken. En die specialist is Juultje Van Dongen,
social media expert. Per september is zij ons komen
versterken, Juultje is social media expert en gaat ons
parttime naast haar studie helpen met het ook social
uitdragen van onze boodschap en onze activiteiten.
Focus natuurlijk ook op LinkedIn, waar zij op onze
bedrijfspagina gelijk is geïntroduceerd.
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Business Update
In deze eerste nieuwsbrief na de zomer een mooi
aantal nieuwe opdrachten en dit terwijl de zomer
traditiegetrouw een periode is waar weinig gebeurt
op zakelijk gebied. Soms valt dat dus best mee!
In willekeurige volgorde een greep uit de nieuwe
opdrachten:
Bij Fujitsu is Robert Leyting begonnen als security
specialist. Robert is gecertificeerd als CISSP, SABSA
security architecturen SCF & SCPA en heeft ook
het CCSK certificaat (Certificate of Cloud Security
Knowledge). Al deze kennis en ervaring gebruikt
hij bij zowel Logius en nu dus ook bij Fujitsu bij
het vaststellen van de beveiligingsbehoefte en op
basis daarvan het inbrengen van de juiste mensen,
processen, methodes, raamwerken, architectuur en
technologie op het gebied van security.
Compliance ligt enigszins in het verlengde van
security en op dat gebied is Jelmer Boer begonnen
met een consultancy opdracht bij Pondres, een
bedrijf dat zich onderscheidt op het gebied van
klantcommunicatie en distributie.
Ralph Bender is aan de slag gegaan bij Arcadis,
waar hij met zijn financiële achtergrond de control
en het budgetproces gaat versterken in de Finance
organisatie. Ook zijn IT-achtergrond komt goed van
pas bij projecten in de Infra hoek.
Krama Westzaan is bij Schuberg Philis gestart als
Cloud Infra consultant waar hij een Cloud migratie
project ondersteunt. Voor hem wederom een mooi en
spannend traject naar de Cloud, projecten waar hij
de afgelopen jaren veelvuldig op actief is geweest. En
ook weer een mooie Cloud opdracht voor Raymond
van Egmond die bij de KNAB bank start als AWS
DevOps engineer.
De Rotterdamse haven is een gebied en een domein
waar we in alle jaren heel veel kennis en ervaring in
hebben opgedaan. Veel van de bij ons aangesloten
partners zijn daar ook actief bij verschillende

4

bedrijven. De laatste opdracht is die van Jurjen
Lerou op het gebied van Blockchain. Blockchain
is oorspronkelijk de datastructuur achter het
bitcoin netwerk en is eigenlijk een soort grootboek.
Immers deze liggen ten grondslag aan veel van de
infrastructuur waarop we dagelijks vertrouwen en zijn
niets anders dan lijsten waarin alle gegevensmutaties
onder elkaar worden bijgehouden. Een mooi voorbeeld
is geld dat we tegenwoordig hoofdzakelijk terug in
databases en minder in eenieders portemonnee.
Ook op het gebied van software development een
aantal nieuwe opdrachten: Marco Wiggelinkhuizen
is gestart als senior .Net ontwikkelaar bij Wigo4IT,
dat is de coöperatie van de sociale diensten van
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op
het gebied van informatievoorziening. Roland Roos,
recent bij ons gestart is gelijk aan de slag gegaan als
senior ontwikkelaar/ architect bij Tata Steel, gelijk
een mooie start dus!
Tot slot op het gebied van software development is
Maikel Holleman voor ons begonnen op een opdracht
bij de Rabobank in een DevOps team vanuit zijn
expertise als Java ontwikkelaar.
Een andere binnen 4Synergy aanwezige expertise
is projectmanagement en vanuit die competentie
zijn Marc Thomassen en Diederik van Daal gestart
bij respectievelijk Mylaps en DHL. Mylaps is een
innovatief Nederlands bedrijf dat wereldmarktleider
is op het gebied van automatische tijdwaarneming.
DHL behoeft geen nadere toelichting en past naadloos
bij Diederik met zijn combinatie van logistieke kennis
en ervaring als projectmanager.
Tot slot de NS waar Charif Buzecri wederom een
aantal trainingen gaat verzorgen op het gebied van
asset management en IBM Maximo in het bijzonder.
Een opdracht die heel goed past bji Charif als echte
asset management specialist, dat is hij zowel op
het gebied van business consultancy als specifieke
kennis van met name de IBM tooling.

Netwerkevent

Afgelopen donderdag 7 september was
er weer een drukbezocht 4Synergy netwerkevent met dit keer als gastspreker
Fekke Bakker (MSc CIPPe CISSP CISA).
Fekke heeft ons meegenomen langs
de nieuwe EU General Data Protection
Regulation (GDPR) wetgeving waar
elke organisatie zich nu aan dient te
houden.

Vanaf mei volgend jaar zullen er ook
boetes worden uitgedeeld tot wel EUR
20M of 4% van de wereldwijde omzet
van de overtreder!

Het was een buitengewoon boeiend
verhaal, veel vragen uit het publiek en
het gaf ook duidelijk de noodzaak aan
om als bedrijf/organisatie hier echts
iets mee te moeten doen. Wat dat allemaal is? Of bent u geïnteresseerd in
het verhaal? Neem gerust contact op
via info@4synergy.nl
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Onze klanten
Onze consulting partners zijn momenteel werkzaam voor de volgende klanten.

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
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