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  LOOPBAAN 
  2011 - nu app’SASsist, eigenaar 
  2004-2011  Blömer accountants & adviseurs, applicatiebeheerder 
  1998-2004  Blömer accountants & adviseurs, assistent accountant 
  Wat zeggen anderen over mij 
  universele blik op processen | legt onlogica van onze 

processen bloot en komt met bruikbare alternatieven | 
gestructureerd, analytisch, efficiënt en effectief | weet snel 
de betrokken medewerkers te enthousiasmeren om de 
projecten tot een goed einde te brengen | heeft ons al 
diverse malen geweldig geholpen omtrent onze keuzes en 
implementatie van de betreffende applicaties |enthousiaste 
dame welke van doorpakken weet | always in a good mood 
and creative in finding solutions for difficulties | (proactieve) 
manier van communiceren | probeert altijd mee te denken, 
om zo het optimale uit het pakket en de gebruikers te halen 
 
Zie ook: https://www.appsassist.nl/referenties/ 
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Opdrachten  
Bouwbedrijf | ICT Projectleider  
Keuzetraject outsourcing systeembeheer  
Verhuizen van systeembeheer  
Implementatie Microsoft 365  
Coördineren systeembeheer  
Softwareontwikkelaar | FG  
Toetsen AVG documentatie  
Opzet standaard overeenkomsten  Wie ben ik 
SWV voortgezet onderwijs | FG  Ik ben een uitstekende luisteraar, houd van uitdagingen en grenzen 

verleggen. Ik heb een optimistisch, sociaal en flexibele instelling. Je 
vindt mij 3x per week in de exclusive gym om aan mijn fysieke en 
mentale gezondheid te werken. Ik kan ook enorm genieten van mijn 
bijzondere vakantie-avonturen. 

Uitvoeren DPIA & AVG bijeenkomsten  
Opstellen AVG documentatie  
SWV voortgezet onderwijs | Projectleider   
Implementatie digitaal OPP  Mijn motto (of in ieder geval één van de) 
Coördineren systeembeheer  Topsporter word je niet in één dag
Mode | ICT Coördinator  Opleidingen 
Her-implementatie ERP  2016 - Privacy & Data Protection Practioner, Security Academy 
Optimalisatie gebruik software  2016 - Privacy & Data Protection Foundation, Security Academy 
Diverse rapportages gebouwd  2014 - HBO Management en organisatie, NCOI 
Zorg | ICT Coördinator  2014 - HBO Bedrijfseconomische aspecten, NCOI 
Implementatie ECD | Rooster | HRSS  2013 - HBO Leergang Projectmanagement, NCOI 
Optimalisatie gebruik software  2011 - HBO Projectmanagement en Organisatie, NCOI 
Verhuizen van systeembeheer  2008 - Kernopleiding Projectmanagement, NCOI 
Werkzaamheden Accountancy & MKB  2006 - Microsoft Office Specialist Master (XP) 
ICT Coördinator  2000 - SPD Bedrijfsadministratie 
Implementatie nieuwe software  1999 - SPD Statistiek 
Optimalisatie gebruik software  1998 - SPD Bedrijfseconomie II 
Begeleiden van keuzetrajecten software  1998 - Praktijkdiploma Boekhouden 
Vraagbaak AVG  1995 - VWO 

 


