Alexander (Xander) Zelders
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Naam: A. Zelders (Xander)
Geboren: 26 juli 1976
Nationaliteit: Nederlandse
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Rijbewijs: B
Telefoon: 06-23366039
Email: xander.zelders@depercon.nl
Ik ben een ICT-adviseur met een technische achtergrond, een zakelijke instelling
en meer dan 15 jaar relevante werkervaring in mijn huidige werkgebied.
Ik opereer in het ‘grijze gebied’ dat business, opdrachtgevers en IT met elkaar
verbindt. Ik ben het beste op mijn plek als Product Owner, Business Informatie
Analist of ICT Adviseur binnen het Functioneel Beheer domein. Ik ben
gespecialiseerd in het (door)ontwikkelen van maatwerk IV-systemen. Mijn rol is
kort samengevat ‘maximale waarde voor stakeholders realiseren door het
ontwikkel- en/of beheerteam de juiste dingen te laten doen’.
Dit doe ik door overzicht te houden over de werkvoorraad of backlog, samen met
stakeholders de prioriteiten te bepalen en functionele specificaties op te stellen,
te participeren als product owner of business informatie analist in het (scrum)
team, stakeholders te adviseren, sparringpartner te zijn voor het ontwikkelteam,
de applicatie(s) tot in details te doorgronden, overzicht te behouden, enz.
Omdat ik snel kan schakelen tussen strategisch-, tactisch- en operationeel
niveau en ruime ervaring heb met zowel business als IT ben ik in staat om met
alle stakeholders en betrokkenen te sparren, snap ik snel de individuele belangen
en ken ik veel van de valkuilen bij IT-projecten.
Andere eigenschappen die mij kenmerken:
• Open en eerlijk, no nonsens, zeer resultaat gericht.
• Sterk analytisch vermogen.
• Ik geef ook ongevraagd advies.
• Leergierig. Ik kan nieuwe materie snel eigen maken.
• Passie voor data.
• Teamplayer

Werkervaring

Business Analist / ICT Adviseur a.i.
April 2018 – Juli 2018
Rijkswaterstaat
Als Business Analist heb ik twee projecten uitgevoerd:
• Samen met stakeholders heb ik een gesorteerde Product Backlog van ca
400 user stories/items inclusief high level inschattingen opgesteld voor het
Landelijk Asbest Volgsysteem. Hieruitvolgend heb ik input geleverd aan
een meerjarig ICT plan (tot 2023) voor beheer en doorontwikkeling van dit
systeem.

• Samen met bestaande en potieel toekomstige beheeroganisatie heb ik een
businesscase opgesteld voor de herbouw, migratie en het beheer van een
maatwerk GIS systeem. Het betreft hier de bestaande applicaties
applicaties Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal en Nationale
Energie Atlas.
Kernwoorden/kennisgebieden: Backlog Management (Scrum), Alfresco, Java,
MySQL, JSF, e-Herkennning, Geoweb, Geoserver, iProx, Liferay, Data migratie,
BIR, AVG
Business Development & ICT
September 2013 – heden
Zelshops VOF
Als mede-eigenaar verantwoordelijk voor de business development en ICT.
Zelshops exploiteert enkele op Magento gebaseerde webshops in cadeau- en
luxeartikelen met een gezamenlijk assortiment van ruim 3500 producten.
Relevante projecten in 2018:
• Migratie van twee webshops van Magento 1.x naar 2.x
• Migratie naar een nieuw server-cluster (Debian -> CentOS)
• Lancering van de nieuwe webshop Meer-dan-sieraden.nl
• Implementatie SSL zonder verlies van organisch verkeer (SEO)
De verantwoordelijkheid over de dagelijkse operatie ligt bij de mede-vennoot.
Business Analist / (Coördinerend) Functioneel Beheer / Product Owner a.i.
Januari 2016 – December 2017
Rijkswaterstaat / RIVM
Als Business Analist participeerde ik in enkele DSO / Informatiehuizen-projecten.
Ik ondersteunde kwartiermakers bij het opstellen van een businesscase
Informatiehuis Afval & Grondstoffen en Informatiehuis Bodem & Ondergrond.
Mijn rol was hierin om nieuwe informatieproducten globaal uit te werken en de te
verwachten IT-kosten (eenmalig en structureel) te voorspellen. Ook
vertegenwoordigde ik de kwartiermakers bij het beoordelen van de
aansluitvoorwaarden ‘Informatiehuizen op DSO’ op maakbaarheid &
haalbaarheid en was ik lid van de ‘landelijke werkgroep IT’.
Als coördinerend Functioneel Beheerder en Productowner was ik, samen met het
FB-team, verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van een
maatwerk IV-systeem. Daarnaast had ik de opdracht om de bestaande ICTbesturingscyclus te verbeteren en meer overzicht te krijgen over de financieën en
de werkvoorraad. Het systeem werd door een Scrum DevOps team beheerd en
doorontwikkeld. De omgeving was relatief complex: Het uitvoeringsteam bestond
uit medewerkers van RIVM en Rijkswaterstaat. De gebruikersorganisatie bestond
uit burgers en professionals uit heel Nederland. De informatiesystemen deelden
elkaars softwarecomponenten en werden bekostigd door meerdere betalende
opdrachtgevers. Er was sprake van meerdere leveranciers en een relatief grote
wijzigingsbehoefte. Ik was Productowner in een migratieproject waarbij de
infrastructuur bij een andere leverancier werd ondergebracht en er op diverse
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vlakken groot adaptief onderhoud werd uitgevoerd.
Methoden/technieken/system: Prince2, BiSL, Scrum Productowner, ArchiMate,
Service Management, IT-Governance, PKI Certificaten, Informatiebeveiliging,
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)/Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), 9-vlaks model Maes, Handleiding Publieke
Businesscase, INSPIRE, Nationaal Geo Register (NGR), Liferay, GIS,
PostgreSQL, Geoserver, RESTful API, SEO, Jira, Webrichtlijnen Overheid
ICT Coördinator / Business Informatie Analist a.i.
December 2011 – December 2015
Agentschap NL / Rijkswaterstaat
Ik was ICT Coördinator en Business Informatie Analist van het team LMA.
Ik was Business Analist van het team LAVS en directie RWS Leefomgeving.
Business Informatie Analist van diverse projecten, o.a.:
• Implementatie van e-Herkenning i.c.m. een systeem voor SSL Client
Certificaten voor het systeem AMICE
• Aansluiten van AMICE op Inspectieview Milieu van de ILT
• Het ontwikkelen van complexe query’s voor een dashboard waarmee het
functioneren van maatwerksystemen gemonitord kon worden.
• Migratie van de ICT van directie Leefomgeving van Agentschap NL naar
Rijkswaterstaat. Ontvlechten van beheertaken uit de lijnafdelingen en
implementeren binnen het IV-proces van Rijkswaterstaat.
• Onderzoek gebruik van NHR / Centraal Aansluitpunt I&M binnen AMICE
• Verbeteren datakwaliteit AMICE. Geschikt maken voor
handhavingsdoeleinden.
• Inrichten van de Functioneel Beheer regierol van het Landelijk Asbest
Volgsysteem
Verantwoordelijkheden als ICT-coördinator:
Het aansturen van de functioneel beheerders en later kerngebruikers; Opdrachtgever
van de IT-Leveranciers; Het opstellen van jaarplannen en projectplannen; Het
organiseren van de gebruikersparticipatie; Het opstellen en daarna bewaken van de
kwaliteit van RfCs t.b.v. het landelijke meldsysteem AMICE; Toetsen & testen van
nieuwe releases
Methoden/technieken/systemen: Prince2, BiSL, Functionele Specificaties, ITGovernance, Life-Cycle Management, Functiepunten Analyse, PKI Client
Certificaten, Informatiebeveiliging, NHR, e-Herkenning, XML-services, WUS, Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Human Inference Hi Quality, SQL
Server, SQL, T-MAP, Service Management, IPROX, Inspectieview, Topdesk,
Webrichtlijnen Overheid, Data modelleren
ICT Adviseur a.i.
December 2011 – Augustus 2012
Agentschap NL
Ik participeerde als business analist in diverse projecten. Hierbij was ik
verantwoordelijk voor opstellen van requirements, het bepalen van de impact en/of het
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toetsen & testen. De projecten: e-Herkenning; Verbetering Datakwaliteit; Performance
Tuning; NHR; EUDIN: Initiatief voor elektronisch uitwisselen van
transportdocumenten tussen Europese landen.
Ik was projectleider van een wijziging aan een maatwerk systeem (verordening
EVOA). Er werd een BI-tool, Easyquery, geïmplementeerd waarmee gebruikers op
een relatief gemakkelijk wijze complexe query’s op de database konden uitvoeren.
Ik zette de eerste stappen tot het samenvoegen van twee individuele teams die ieder
verantwoordelijk waren voor het beheer van een relatief complex maatwerk systeem.
Vanwege het opsplitsen en verhuizen van directiedelen naar andere organisaties
werd dit deel van het project gestaakt.
ICT Coördinator / (coördinerend) Functioneel Beheer a.i.
Maart 2009 – November 2011
Agentschap NL / LMA
Ik was verantwoordelijk voor alle functioneel beheer en informatiemanagement
taken van twee complexe maatwerk IV Systemen met grote wijzigingsbehoeften:
• AMICE (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
• TERRA (t.b.v. EVOA en TSB)
Ik was betrokken in diverse projecten zoals:
• Aansluiting op basisregistratie NHR (vervanging BBR)
• Aansluiting op Inspectieview Milieu/Bedrijven
• Ontwikkelen wasstraat t.b.v. verbeteren datakwaliteit
• Programma PIM / PuMA, vorming RUDs
• Implementatie van de wijziging van de AMvB besluit Melden
Business Analist a.i.
Februari 2011 – Mei 2011
Agentschap NL
Voor een nieuw Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) bracht ik de in te richten
(beheer)organisatie en de daarbij behorende eenmalige en structurele kosten in
kaart. Ik maakte een beheerplan waarin de gewenste beheerorganisatie en
beheerketen (BiSL, ASL en ITIL) werd beschreven. Daarna maakte ik een plan
van aanpak voor een transitie-project, die als doel had om deze organisatie in te
richten.
Gedurende deze periode bood ik ondersteuning bij het opstellen van stukken
voor de aanbesteding van LAVS.
Datamigratie / ETL Consultant a.i.
Januari 2009 – Juni 2009
Senter Novem / Agentschap NL
Ik was datamigratie specialist in een groot ETL-project.
Hierin was ik sparringpartner voor de leverancier van de datamigratie n.a.v.
vervanging van een workflow-/document-management systeem. Ook was ik
verantwoordelijk zowel voor kwaliteitscontrole van het functioneel ontwerp van
de datamigratie (was/wordt, nieuw-datamodel en conversiescripts) als voor het
testen/accepteren van de datamigratie.
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Technieken: Opentext Livelink, BPM, SQL Server, DaVinci
Business Analist / Product Owner / ICT Adviseur
April 2005 – heden
Depercon
Zelfstandig Business Analist, (Scrum) Product Owner en ICT-adviseur binnen het
domein 'Functioneel Beheer en Informatiemanagement'. Ik heb opdrachten
uitgevoerd voor diverse organisaties bij de overheid en in het bedrijfsleven
waarbij ik altijd opereer in het grijze gebied dat business, opdrachtgevers en IT
met elkaar verbindt.
Business informatie Analist / Functioneel Beheerder a.i.
April 2005 – Maart 2009
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Ik heb de IV werkpakketten voor een complex maatwerk systeem in de nieuwe
uitvoeringsorganisatie LMA geïmplementeerd, uitgevoerd en
geprofessionaliseerd. Het betrof hier de werkpakketten:
• Functioneel Beheer
• Datakwaliteit Beheer
• BI / maatwerk rapportage diensten.
De software betrof een meldpunt n.a.v. een nieuw wettelijk besluit Melden
waarvoor binnen een korte periode duizenden gebruikers en honderden
softwareleveranciers aangesloten en ondersteund moesten worden. Zoals ieder
nieuw maatwerk systeem was er sprake van vele honderden incidenten, bugs en
wijzigingswensen die in goede baan geleden moesten worden.
Methoden/technieken/systemen: Prince2, Functionele Requirements opstellen,
Business Objects, SQL Server, XML koppelvlak, T-Map testen, Topdesk
Software Engineer a.i.
Oktober 2004 – Maart 2005
Logica (nu CGI)
Ik ontwikkelde op .NET gebaseerde authenticatiecomponenten (SSLcliëntcertificaten en active directory gebruikersnaam en wachtwoord) en
implementeerde deze componenten in de webapplicatie AMICE.
Lead-Engineer a.i.
Juli 2003 – September 2004
Q-Bit Solutions BV
Ik ontwikkelde diverse (Fixed-price & time-material) applicaties en oplossingen.
Voornamelijk op basis van Microsoft (o.a. .NET) technologieën en Oracle.
Software Engineer a.i.
Januari 2001 – Augustus 2002
PCM Uitgevers
Ik ontwikkelde een nieuw CMS voor PCM uitgevers op basis van Visual Basic, SQL
Server en later .NET en implementeerde dit systeem als basis voor de intranetten van
diverse bedrijven binnen het voormalig PcM uitgevers (Volkskrant, NRC, Parool en
AD).
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Software Engineer / Functioneel ontwerper / Projectleider
Oktober 1996 – Oktober 2004
FlexFicie
Eigen bedrijf. Ik heb diverse (fixed-price & time-material) applicaties voor meerdere
opdrachtgevers ontwikkeld in diverse rollen. Oplossingen op basis van Microsoft
technologieën: VB.NET, C#, SQL Server, ASP.NET, BizTalk.
Opleiding

Aanbevelingen

Hobby’s

Jaar
2018
2018
2018
2012

Opleiding of Training
Professional Scrum Product Owner - PSPO I, Scrum.org
Professional Scrum Master – PSM I, Scrum.org
ArchiMate 3 – OGA-031, The Open Group
Developing applications for iOS – CS193p, Stanford
University
2012
BiSL foundation, Incompany
2009
Hiquality Identify, Basics and Advanced, Human Inference
2009
Hiquality Basics, Human Inference
2009
Prince2 foundation, Incompany
2004
Developing E-Business Solutions Using MS BizTalk Server
2004 (74-135)
2000
MS Access for Windows and the Microsoft Access
Developer's Toolkit (070-069)
1993-98 Haagse Hogeschool – HTS Elektrotechniek
1988-93 HAVO

Diploma
of Cert.
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Bekijk mijn LinkedIn profiel voor aanbevelingen door opdrachtgevers of collega’s.

Toetsenist & zanger in twee bands, Muziek componeren
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