
N I E U W S B R I E F

SEPTEMBER 2022

Samen zelfstandig
ondernemen

PRAGMATISCH | PERSOONLIJK | PROFESSIONEEL | PASSIE

www.4synergy.nl



2

VOORWOORDINHOUD

AGENDA

Economieles anno 2022

Najaar 2022 leert ons veel op het gebied van economie. We leren dat afhankelijkheid 
met een hoge prijs betaald wordt.  Afhankelijkheid van gas, van chips, van de 
internationale supply chain, van landen om ons heen en van goede arbeidskrachten. 
De globalisatie heeft geleid tot een wereldwijde afhankelijkheid die momenteel 
voelbaar is voor een ieder. 
Maar wat kunnen we er nu aan doen (behalve lijdzaam toekijken)? Neem de 
afhankelijkheid van de juiste (kwalitatieve en kwantitatieve) mensen:
Een bedrijf zou competente mensen willen binden als de markt dat vraagt, maar ook 
de mogelijkheid hebben om weer te 'ontbinden' als de markt dat oplegt. Net zoals 
in de optimale logistieke keten, geldt hier het “Just in time” beginsel. Bedrijven staan 
ook niet stil en veranderen qua business en qua schaal. Eigenlijk heeft een bedrijf of 
instantie situationeel de juiste mensen nodig in aantal en typen.

Nu is het zo dat veel goede professionals ook juist die flexibiliteit omzetten 
van arbeidscontract naar inhuurcontract (met dezelfde opzegtermijn). Sinds 
de coronatijd is er een groot effect op de groei van het aantal zelfstandigen. In 
2021 waren er 1,1 miljoen zelfstandigen (=12% van alle werkenden).  “Just in 
time” resourcing wordt steeds meer de norm, maar het blijft wel belangrijk dat er 
kwaliteits partijen zijn die vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen.
4Synergy doet dat op een unieke wijze waarbij met persoonlijke en professionele 
aandacht zowel vraag als aanbod worden geanalyseerd en met de juiste kandidaat 
gematched wordt. Goed voor de aangesloten partner en goed voor de klant.  
Elk jaar (zoals in de afgelopen 10 jaar) leidt deze unieke aanpak tot een gestage groei 
van zowel het aantal partners als het aantal klanten. En daar doen we het voor. Waar 
we ook passioneel over zijn, is informeren van betrokken groepen mensen.

Dit doen we zowel via de social media zoals Linkedin,  
onze website (zie QR-code), events als ook via onze goed 
gelezen nieuwsbrief. Bij deze veel leesplezier bij 
wederom een mooie en volle nieuwsbrief. 

Martin Rieff
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“Alle hens aan dek” schreven we in de laatste 
nieuwsbrief van net voor de zomer. En dat kwam 
door alle verwikkelingen in de grote buitenwereld 
die eigenlijk niet minder zijn geworden. Eén van de 
knelpunten blijft de krapte op de arbeidsmarkt, 
of dat nu de beveiligers op Schiphol zijn (dat krijgt 
veel aandacht), de vraag binnen de zorg (dat krijgt 
aandacht), of de vraag naar IT-ers. Dat laatste haalt 
niet zozeer de publiciteit, maar is wel iets waar wij 
natuurlijk druk mee zijn. Er blijft veel vraag en de 
hele (recruitment) wereld duikt er op. In dat kader 
onderscheiden wij ons door persoonlijk contact en 
inhoudelijke kennis voorop te blijven stellen.

Schaarste of geen schaarste, in de zomer is het toch 
altijd een stuk rustiger dan daarbuiten. Toch zijn 
er een groot aantal mooie opdrachten bijgekomen. 
Hieronder een greep uit die opdrachten.

Bij Fujitsu zijn we al heel lang actief en ook nu zijn 
er twee nieuwe opdrachten bijgekomen voor onze 
partners Ruud Ramakers en Ron van den Burg.  
Zij  zijn aan de slag gegaan resp. als transitie-
manager en Customer CTO.  

Ook Visma | Raet is een klant van het eerste uur. 
Het is een grote en bekende speler op het gebied 
van HR-software en diensten, waar Hannie Ubachs 
nu is gestart als enterprise architect. Zij gaat daar 
ondersteuning bieden aan een aantal (nader te 
bepalen) grote projecten en vervolgens ook zorgen 
dat de gekozen architectuur geborgd wordt. Florian 
Gum gaat daar ‘op herhaling’ als test consultant om 
te zorgen dat een aantal projecten kwalitatief goed 
worden opgeleverd.  

Bij het Loodswezen, en ook zij zijn een klant van het 
eerste uur, zijn wij gestart met het bouwen van een 
data platform dat als basis dient voor het oplossen 
van ingewikkelde data vraagstukken. Eerder 
hebben wij in dit gespecialiseerde vakgebied een 
vergelijkbaar traject gedaan bij Innogy wat de basis 
nu vormt voor het werk van hun data scientists. 

Albert Brouwer is via Cloudiction begonnen bij De 
Haagse Hogeschool als architect en in zijn kielzog zijn 
daar nu ook Bart van der Linden als teammanager en 
Sander Coops als projectmanager aan de slag gegaan. 
In datzelfde Den Haag, maar nu bij de gemeente, 
hebben we een Azure specialist kunnen plaatsen met 
dank aan onze partner ter plaatse.

Taschen is een internationaal opererend 
boekenbedrijf uit Duitsland. Voor hun samenwerking 
met een Frans bedrijf zocht men iemand met zowel 
technische kennis als kennis van de Franse taal. En 
dat is best wel een ingewikkelde vraag met name 
vanwege de Franse taal, maar gelukkig voldeed 
Martijn Hünteler aan beide eisen.

Bij Cornelis Vrolijk zijn al een aantal partners actief 
op en rondom een ERP implementatie. Dat ERP 
wordt nu verder uitgerold binnen de organisatie 
en daar gaat Florian Gum als test consultant 
ondersteunen.

Na eerdere opdrachten als teammanager is Jessica 
Wolffers nu in diezelfde rol gestart bij Greenchoice 
in de energiewereld. En als nieuwe partner bij ons is 
Anne van Houwelingen gestart bij het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat als projectmanager. 
Ook een nieuwe partner bij ons is Lucien Smits, die 
als interim manager is gestart bij het UWV. 

Bus iness  Update
door Peter Boonk



4

SOCIAL MEDIA



5



6

Corona lijkt voor de meeste mensen 
alweer iets uit het verleden, alhoewel 
waakzaamheid natuurlijk geboden 
blijft. Wel heeft corona door het 
abrupte karakter ervan blijvend 
invloed gehad op hoe wij als 
samenleving werken. Zo worstelen 
bedrijven en instellingen met welk 
beleid te voeren ten aanzien van het 
thuiswerken? En aan de andere kant 
wordt thuiswerken nu door sommigen 
als een recht gezien. Hoe dat allemaal 
op termijn structureel uitpakt is 
interessant en spannend, de tijd zal 
het leren.

Ook wij als 4Synergy hebben in corona 
tijd gezocht naar mogelijkheden om in 
contact te blijven met onze partners en 
klanten. Voor de brede doelgroep zijn 
we toen begonnen met zogenaamde 
4 O’Clock sessies die, om de naam eer 
aan te doen om 4 uur in de middag 
starten, en gedurende drie kwartier 
online in een interview setting over een 
relevant onderwerp gaan. Dat bleek een 
goed format en daar blijven we ook mee 
door gaan.

Voor de doelgroep van technische 
specialisten binnen 4Synergy zijn we 
vorig jaar begonnen met online sessies 
voor en door onze technische partners. 
De lengte daarvan is max. 1 uur, waarbij 

één van onze partners een onderwerp 
inleidt, waarna er ruimte voor discussie 
is. Aan het einde van zo een sessie 
was iedereen weer wat wijzer en was 
ook duidelijk wie van welke aspecten 
van het actuele onderwerp de 
kennisdragers zijn. Daarmee werd ook 
weer de waarde van het samenwerken 
in een collectief bevestigd.  
En net als bij de 4 O’Clock sessies, 
bleek ook dit een heel praktisch format: 
geen reizen meer en in korte tijd een 
hoop kennis opdoen. Dus ook hier gaan 
wij mee door!

Welke sessies hebben we  
zoal gehad? 

De eerste werd door Pascal Alma 
ingeleid en ging over hoe een applicatie 
naar de Cloud te brengen. Een heel 
relevant onderwerp waar na de 
inleiding heel veel ervaringen werden 
uitgewisseld. 

In een volgende sessie nam Freek 
Wiekmeijer ons mee in de wereld van 
automatische trading. Freek heeft 
in deze een drietal (ro)bots bedacht 
en ontwikkeld voor de handel in 
cryptomunten (bitcoin en ethereum). 
Hij noemt het een hobbyproject, maar 
het is uitermate professioneel opgezet 
en werkt ook goed in de praktijk.

Daarna ging het over CI/CD (Continuous 
Integration en Continuous Delivery). 
Dat is een veelomvattend onderwerp 
dat handelt over hoe je zaken oppakt 
als hoe infrastructuur te regelen? hoe 
secure te deployen? hoe configuraties 
op alle landschappen te managen? hoe 
build pipeljne op te zetten? etc. etc. 
Om het overzichtelijk te houden, lag de 
focus die Erik de Voogd aanbracht op 
continuous integration (CI).

De context van de laatste sessie 
was dat in de afgelopen jaren is 
gebleken dat een succesvolle 'Cloud 
Journey', naast de invulling van diverse 
organisatorische randvoorwaarden, 
start bij de heldere definitie, ontwerp 
en bouw van een Cloud Landing Zone 
(CLZ). In deze sessie ging Krama 
dieper in op de implementatie van 
Infrastructuur as Code (IaC) om deze 
CLZ (continue) relevant te houden.

Een succesvol initiatief met veel kennis 
in weinig tijd, wordt dus vervolgd!
Wilt u meer weten, neem gerust contact 
op via info@4Synergy.nl 

Technische  sess ies
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Dag allemaal, met enige vertraging (ik 
ben al sinds mei partner bij 4Synergy) 
hier eindelijk mijn korte persoonlijke 
introductie. Ik heb al diverse 4Synergy 
collega’s ontmoet maar zeker niet 
allemaal. Dus zo’n korte introductie is 
nooit weg.

Geboren ergens begin jaren ’60 en 
opgegroeid in de regio in Eindhoven 
(Waalre) en vervolgens mijn middelbare 
schooltijd doorgebracht in de regio 
’s-Hertogenbosch. Na een carrière binnen 
Philips was mijn vader namelijk benoemd 
tot president directeur van de PNEM, de 
voorloper van Essent waar volgens mij 
een aantal van jullie actief zijn. 

Toen weer terug naar Eindhoven voor 
mijn studie Bedrijfskunde aan de 
TU. Mooie tijd, genoten van het leven 
aldaar (opkomst van punk en New 
Wave subcultuur) en een vader die met 
enige tegenzin die jarenlange studie 
bekostigde. Na een korte dienstplicht 
van 3 dagen, waarvan 2 in de gevangenis, 
mijn carrière gestart bij Alcoa, toen een 
zeer grote Amerikaanse multinational. 
Alcoa was een fantastisch bedrijf om 
voor te werken, en helemaal voor mij 
als net afgestudeerde ingenieur. Maar 
voor mijn loopbaan kun je eigenlijk beter 
mijn LinkedIn profiel bekijken (https://
www.linkedin.com/in/hein-van-rooij/ en 
als je met mij linked dan zie je zelfs de 
uitgebreide versie). 

In 1992 kreeg ik een relatie met de 
lieve en oogverblindend mooie Corrie. 
Vrij snel nadat we een relatie kregen, 
kwam het aanbod om voor Alcoa aan 
het werk te gaan in Budapest. Ik heb 
Corrie meegelokt met de toezegging dat 
ze dan van mij een Trabant Stationcar 
zou krijgen, een “offer you cannot refuse” 
zou ik zeggen. Ze is dan ook direct mee 

gegaan maar heeft die Trabant nooit 
gekregen. Wel hebben we 2,5 jaar niet 
ver van het centrum van Budapest in 
een fantastisch mooi Bauhaus huis uit 
1932 gewoond (het huis staat zelfs in 
veel architectuur en toeristische boeken 
en voor de liefhebber zie https://www.
offbeatbudapest.com/budapest-city-
guide/best-architecture-highlights/, 
nr.42). Een fantastische tijd, zowel privé 
als qua werk.

Na een promotie binnen Alcoa zijn we 
verhuisd naar het centrum Antwerpen 
(we hadden even geen zin in Nederland) 
en aldaar 2,5 jaar gewoond. Daar is in 
1995 ook onze zoon Luc geboren. 
En toen, ja zo gaat dat, weer terug naar 
Eindhoven. Na dienstverbanden bij o.a. 
Heijmans en Equans ben ik inmiddels 
zo’n 14 jaar actief als zelfstandige 
interim manager en consultant. Veel erg 
leuke opdrachten gedaan, met name 
als interim CIO/IT manager inclusief 
hele interessante opdrachten bij lokale 
overheidsorganisaties. In juni dit jaar 
gestart als manager van de IT Shared 
Service organisatie van Sligro. 

Mijn nog steeds oogverblindend mooie 
Corrie werkt al een groot aantal jaren 
als zelfstandige in de zorgsector en 
zoon Luc is bezig met de afronding van 
zijn master International Water and 
Landmanagement aan de universiteit van 
Wageningen. Werk genoeg voor hem zou 
ik zeggen.

En vaste vraag in een dergelijke 
introductie is natuurlijk: hobbies??  
Nou helemaal niets! Dat wordt nog wat 
als ik ooit als pensionado door het leven 
zal gaan.  

EVEN VOORSTELLEN. . .

Hein van Rooij
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Hallo, ik ben John. Voor sommigen 
van jullie een oude bekende, voor alle 
anderen naar ik hoop binnenkort een 
goede bekende. Sinds half augustus ben 
ik linked partner bij 4Synergy. Maar voor 
ik in ga op de “waarom” daarvan, eerst 
een korte introductie voor wie mij nog 
niet kent.

Als geboren en getogen Brabander 
ben ik samen met vrouw en kinderen 
vorig jaar verhuisd naar het pittoreske 
Heythuysen in Noord-Limburg. In een 
meer dan een eeuw oude bakkerij wonen 
we nu als extended-gezin met mijn 
vrouw Erlfried, onze zonen Galiso en Bo 
Bae, onze dochter Geremusha en mijn op 
leeftijd zijnde ouders. De tijd die ik niet 
besteed aan werk of gezin, gaat op aan 
hardlopen, wielrennen en wandelen in 
het Limburgse landschap.

Ondanks dat ik altijd in het zuiden heb 
gewoond, heb ik het overgrote deel 
van mijn carrière gewerkt in en om de 
randstad. Blijkbaar vind ik daar toch 
de meest aantrekkelijke en uitdagende 
klussen. Die carrière begon ooit na 
een studie toegepaste natuurkunde 
en hogere informatica, in een research 
faciliteit van Océ. Dat duurde nog geen 
jaar; ik mistte de snelheid in het werk 
die ik jeugdig en eigenwijs dacht nodig 
te hebben. In die jaren was een overstap 
naar een ICT bedrijf heel aantrekkelijk 
en vervolgens heb ik 12½ jaar bij klanten 
van CMG gewerkt vanuit de Rotterdamse 

vestiging. Daar heb ik het grootste 
deel van mijn professionele opvoeding 
gekregen. Veel van wat ik nu als best 
practise gebruik, heb ik in die periode 
geleerd. Ik denk daar nog met warme 
gevoelens aan terug, met name vanwege 
de mensen die ik in die tijd ben tegen 
gekomen. Vanuit een start als ICT infra 
consultant heb ik de kans gekregen 
een variatie van rollen te mogen 
invullen; delivery, projectleiding, sales, 
verandermanager, interimmanager, 
lijnmanager. Maar op een paar jaar na, 
altijd in die ICT infra hoek gewerkt.

Na meer dan 20 jaar dienstverband en 
meermaals overwogen te hebben om 
“voor mezelf” te beginnen (vreemde 
zegswijze; ik werk nog steeds voor 
een klant en zal dat altijd als primaire 
focus blijven houden), heb ik de knoop 
deze zomer doorgehakt. Overtuigd van 
voldoende inhoudelijke ervaring en 
zakelijke lenigheid, heb ik mijn eerste 
eigen opdrachten verworven.

Zelfstandig is leuk, maar alleen is niet 
leuk. Daarom heb ik gezocht naar een 
netwerk dat bij mij past, met mensen 
die ik vertrouw, die wat voor mij kunnen 
betekenen, en waarvan ik hoop dat ik 
ook wat voor hen zal kunnen betekenen. 
Ik hoop en verwacht dat te hebben 
gevonden in 4Synergy. Ik kijk uit naar de 
samenwerking.

EVEN VOORSTELLEN. . .

John de Voogd
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Mijn naam is Anne van Houwelingen. 
Ik woon op de Utrechtse Heuvelrug, 
samen met mijn vriendin Elly. Ooit in 
het Utrechtse beland voor mijn studie 
astrofysica, ben ik in die bosrijke buurt 
blijven hangen.

Na mijn afstuderen in 1988 heb ik heel 
wat jaren ononderbroken doorgebracht 
in de ICT-branche. Bij bedrijven zoals 
KLM, CMG en TomTom heb ik veel 
zaken gedaan en geleerd. Van program-
meren in machinetaal (toen nog om 
mainframes met minicomputers te 
laten praten), via een leven van vlieg-
veld tot vliegveld om internationale 
onderhandelingen toe doen, tot het 
leiden van een grote ontwikkelafdeling 
bij een toonaangevend internationaal 
bedrijf. Het mooiste in dit vak vind ik 
het werken met getalenteerde, intel-
ligente, mensen. Om ze te laten groeien, 
ze te stimuleren, ze op te vangen als 
er dingen niet lukken. Om ze nog meer 
ambitie te geven als alles wat ze doen 
al lukt en om ze weer los te laten na 
een groei die ze zelf gerealiseerd heb-
ben.

Daarnaast ben ik trots op het mogen 
spelen van een bepalende rol in het 
opzetten van een dienst op basis van 
telemetriedata. Het resultaat was om 
als één van de eersten in de wereld 
real-time verkeersinformatie als onder-
scheidende service op een navigatie-
systeem in de markt te zetten.
Na bijna 25 jaar in de ICT-branche 
was het tijd voor echt heel iets an-
ders. Ik heb mij in 2012 gevestigd als 
zelfstandig fotograaf. Met een totaal 
andere vakkennis, In een totaal andere 
markt. Van kunstmarkten via een eigen 
reisorganisatie tot een positie in de 
reclamefotografie. Zelf marketing en 
sales doen, zelf een naam opbouwen in 
een markt, zelf de waardering krijgen 
van topklanten. Investeren, keuzes 
in markten en marktbenaderingen 
maken, bijsturen en diversificeren. 
Het zijn ervaringen die een fantastisch 
ander perspectief geven dan werken in 
dienstverband en in één vakgebied.

En toch trok na een tijd de ICT-branche 
me weer. Ik was al langer zelfstandig in 
fixed price ICT diensten voor MKB klan-
ten, maar sinds een aantal maanden 
ben ik fulltime ingehuurd om mijn er-
varing in management in ICT te delen in 
een grote overheidsorganisatie. En dan 
blijkt dat al die opgebouwde bagage 
ontzettend waardevol is. Mijn huidige 
rol geeft enorm veel voldoening omdat 
er overal waar je iets dieper naar kijkt 
snel verbeteracties mogelijk zijn. Zaken 
die vanuit de organisatie zelf niet zo 
helder zijn worden met een frisse blik 
gecombineerd met veel ervaring tot 
behapbare verbeterprocessen.

EVEN VOORSTELLEN. . .

Anne van Houwelingen

Sinds kort ben ik aangesloten bij  
4Synergy. Het ICT vakgebied is groot en 
zeker ook op het  gebied van manage-
ment en organisatieontwikkeling is het 
fijn om ervaringen te kunnen uitwis-
selen met collega’s die op hetzelfde 
niveau bezig zijn. Leren houdt nooit op. 
Het hebben van een netwerk is sim-
pelweg heel belangrijk om te blijven 
groeien en groeien is wat werk interes-
sant houdt.

Wanneer de tijd het toelaat grijp ik af 
en toe terug op het vak waar ik ooit in 
afgestudeerd ben: astrofysica. Ik heb 
een eigen sterrenwacht in mijn tuin en 
vind het leuk om foto’s van de hemel 
te nemen en bij die foto’s een uitleg te 
geven over de natuurkundige proces-
sen die hier aan de gang zijn. Het is veel 
werk om de meest recente onderzoeks-
rapporten te vinden in de professionele 
vakliteratuur en een goede vertaling 
daarvan te geven voor de geïnteres-
seerde leek, maar het geeft voldoening. 
Een voorbeeld is hier te vinden:  
https://www.astrobin.com/fd5sy9/B/
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PASSIE VRIJWILLIGER

Mijn naam is Ron van den Burg, 57 jaar 
en partner bij 4Synergy sinds 1 juli 
2019. Ik heb Informatica en Wiskunde 
gestudeerd in Leiden. Van mijn studie 
Informatica heb ik mijn werk gemaakt 
als IT architect. Na jaren niets meer met 
wiskunde gedaan te hebben ontdekte ik 
via een Wiskundezomerkamp voor mijn, 
toen, 8 jarige zoon dat ik de wiskunde 
toch wel erg miste.

Ik heb me in 2009 als vrijwillig begeleider 
aangemeld en daar heb ik zoveel plezier 
van dat ik nog steeds jaarlijks een week 
vrij neem voor een wiskundezomerkamp.
Het kamp doet niet aan bijles of 
bijspijkeren of de saaie wiskunde van 
school, maar aan leuke wiskunde. 
Naast de onderdelen van ieder kamp, 
speurtocht, sportmiddag, bonte avond, 

WISKUNDEZOMERKAMP

enz. wordt er zo’n vijf uur aan wiskunde 
per dag gedaan. We mixen creatieve 
onderdelen met abstracte onderdelen, 
voor elk wat wils.

Dit jaar hadden we een dagprogramma 
‘Het Belang van Behang’. Hierin werden 
behangpatronen geclassificeerd in 17 
klassen op basis van symmetrieën. 
In de voorbereidingen vind ik het 
altijd leuk om een (wiskundig) stapje 
verder te gaan. Zo ontdekte ik dat 
dit stukje wiskunde onderdeel is 
van de Kristallografie. Het blijkt 
dat er 230 ruimtelijke klassen zijn 
(soorten kristalstructuren) en dat 
kristallografen kristallen beschijnen 
met röntgenstraling. Op basis van de 
symmetrieën van het lichtpatroon 
dat de straling op een achterliggend 
scherm toont kan de kristallograaf het 
kristalpatroon afleiden. Daar waar de 
tweedimensionale behangpatronen 
nog een speels onderwerp vormen, zijn 
de driedimensionale kristalpatronen 
serieuze wiskunde met een praktische 
toepassing.

Er zijn 3 kampen, kamp A (groep 6, 7, 
8), kamp B (klas 1, 2, 3) en kamp C (klas 
4, 5, 6) met elk zo’n 50 deelnemers, 
meiden en jongens. De deelnemers 
zijn divers: van vmbo-kader niveau tot 
en met gymnasium, maar allemaal 
met plezier in wiskunde (rekenen) en 
plezier met ‘soortgenoten’. Daar waar 
deelnemers thuis en op school niet voor 
hun interesse durven uit te komen, vaak 
zelfs gepest worden, horen we vaak 
dat ze met een midweek zomerkamp 
opbloeien en er weer een heel jaar op 
kunnen teren. 

Door  
Ron van den Burg
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Verreweg de meeste deelnemers blijven 
komen totdat ze van de middelbare 
school komen. En zelfs daarna: als 
nieuwe begeleider.

En zo zie je dat de hobby van mij ook nog 
eens een maatschappelijke rol helpt 
vervullen.

Voor meer info: 
www.wiskundezomerkamp.nl.
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Onze partners zijn momenteel werkzaam voor o.a. de volgende klanten.

Onze k lanten


