Curriculum Vitae

Harry Siereveld

1980-1993

1

1993-1999

- Officier KL.
- Waarnemer VN
- Pensioenadviseur

- Fin. adviseur
- Hfd. Binnendienst
- Hfd ICT

1999-2004
Oprichter softwarebedrijf
Ontwerpen programmeren
- Financiële analyses
- Webapplicaties Finan.
- maatwerk grote bank en
verzekeraar
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2004-2013

2014-2018

Architect en programmeur
- Clareo
- Time2Log
- BullionOffice
- FinDash
- MedicalPremium

Architect en programmeur
- FinDash.nl
- BullionOffice.com
- Zonnegrond.nl (back)
- Nodex.nl
- OneSalePage
- Maandag Organisatie

Vaardigheden

Expert

Zelfstandig én teamplayer
Zelf doelen stellen en behalen, tegelijkertijd
binnen het team constructief, coöperatief en
proactief handelen.

Goed
Voldoende

Autodidact
Basis

Commercieel

Communicatief

Proces analyse

IT Architectuur

Verzekeringskennis

Programmeren
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Daar waar er competentieverbreding nodig
is of iets nieuws geleerd moet worden, ga ik
direct de diepte in met als enig doel:
realisatie.

Gevoel voor de business
Alle IT is ondersteunend, ik richt me dus op
het begrijpen van de business en processen.
Waar nodig zal ik processen kritisch
bevragen en efficiëntie-voorstellen doen.

Personalia
4

Op dit moment…

ben ik betrokken bij:
•

FinDash.nl, een verbetering
t.o.v mijnpensioenoverzicht.nl

•

Social Commerce platform
OneSalePage

•

Kennisbanksysteem voor
Metaalbedrijf.

•

Diverse maatwerkprojecten

Ruime ervaring met:
PHP, javascript, Clarion, Jquery, CrystalReports, API’s.

Goed bekend met:
Business Objects, Scrum.
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Opleidingen/nascholing
Koninklijke Landmacht
•
•
•
•
•
•

Officiersopleiding Breda
Nucleaire opleiding (internationaal)
Stafcursus (niveau divisie, legerkorps)
Liasion-cursussen (internationaal)
Opleiding VN-waarnemer (international) Instituut ‘Clingendael’
Masterclass QMBO (managementstechnieken)

Assurantiebranche
•
•
•
•
•

Assurantie B
Specialisatie Pensioen, Financiële planning
Masterclass Ontwikkelen Microsoft applicaties (Clarion platform)
Cursus Scrum (bij grote verzekeraar)
Diverse bootcamp-cursussen bij softwareleveranciers
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Projectervaring
Hieronder een inkijk in de projecten waar ik mijn bijdrage heb geleverd
VN Zagreb
Functie: Assistent COO, VN HeadQuarters
Project: Fieldrapportage vanuit VN missiegebieden vertalen in commander assessments t.b.v.
secretaris-generaal New York. Probleem was een abnormaal grote diversiteit van assessments
doordat deze werden geleverd door officieren van verschillende nationaliteit en denkniveau.
Vanwege de impact van de informatie (casualties, oorlogsmisdaden, etc.) moest dit
rapportageproces gestandaardiseerd worden.
Aanpak: Inventarisatie huidige werkwijze, isoleren essentiële data, realiseren userstories (ook al
heette dat toen nog niet zo), prototyping, evaluatie en re-modelling.
Resultaat: Geformatteerd rapportagemodel gerealiseerd dat in meerdere missiegebieden werd
ingezet. Persoonlijk resultaat: mede hierdoor zeer goede beoordeling en job proposition bij de VN
gekregen bij afscheid van VN HQ.

Verzekeringsbedrijf
Functie: Hoofd binnendienst, later Hoofd ICT bij landelijk werkend assurantiebedrijf
Project: Een binnendienst van meer dan 30 personen (op 50 buitendienst) terugbrengen naar max 10
personen door efficiëntieslag.
Aanpak: duidelijkheid brengen in huidige werkwijze, realiseren van userstories, repeterende en
massdata-invoer vervangen door geautomatiseerde oplossing en daar waar mogelijk en nodig
bestaande userinterface aanpassen door goed te luisteren en mee te kijken met gebruikers. Verder
een zeer groot papieren archief (30.000 klantendossiers) gemigreerd naar een digitaal archief.
Resultaat: Binnendienst teruggebracht naar 10 medewerkers en doorlooptijd workflow
teruggebracht van 4 dagen naar 1 dag.

Privekliniek Zwitserland
Functie: IT-consultant namens nederlandse onderneming/investeerders
Project: Een EPR (E-patientendossier) ontwerpen en opleveren ten behoeve van rijke internationale
patientenkring.
Aanpak: Interviews met artsen en gebruikers om totale proces in beeld te krijgen en dit vertaald naar
userstories en uiteindelijk werkende oplossing. Uitvoering in-huis gerealiseerd.
Resultaat: Binnen ¾ jaar van interviews en userstories naar online platform

Adviesplatform voor professional én consument
Functie: ondernemer en IT-verantwoordelijke
Project: Een platform neerzetten waarin professionele financieel adviseurs en hun klanten samen
kunnen werken aan een financiële planning. Daarbij de volledige sociale en fiscale wetgeving
volgend. Veelvuldig gebruik van simpel te begrijpen grafieken om vaak moeilijk te begrijpen
financiële consequenties toch bij consumenten tussen de oren te krijgen.
Aanpak: Vanwege eigen kennis en ervaring een jumpstart. Veel overleg en interviews met
gebruikers. Realisatie userstories en mockups. Continue verbetering, uitbreiding en innovatie door
klantcontacten en feedback. Vermeldingswaardig: Introductie van communicatiesysteem in een
branche waar de telefoon en fax vaak nog leading zijn, daarbij draagvlak verhogende activiteiten op
de werkvloer (meekijken, coachen, etc).
Resultaat: al 10 jaar marktaandeel en binnenkort de release van een volledig nieuwe interface.

Kennisbank Metaalbedrijf
Functie: IT-consultant namens hostingbedrijf. (ingehuurd)
Project: Vanwege vergrijzing in branche en teruglopende ervaring en kennis binnen bedrijf, is er
behoefte aan een kennisbank die aansluit bij de werkplek (grote frees- en draaibankmachines).
Behoefte aan een systeem waar metaalwerkers van verschillend niveau hun kennis en
producsspecifieke kennis kwijt kunnen.
Aanpak: Veel interviews met mannen (geen vrouw gezien) op de werkvloer. Rudimentair MS-Accessinitiatief moest (mede) worden gemigreerd naar nieuwe platform. Uitgebreide userstories en
mockups, (vanwege type gebruiker) ruimschoots geprototyped qua schermen, mede om draagvlak
hoog te hebben en houden.
Resultaat: platform geïmplementeerd en een keer per kwartaal feedback en aanpassing realiseren.

Handelsysteem groothandel edelmetalen
Functie: leverancier van platform
Project: Aangezien er geen bestaand dedicated handelsplatform bestond voor deze branche (zeer
niche), een maatwerk platform ontworpen en opgeleverd.
Aanpak: Bestaande (Excel) oplossingen als basis gebruikt voor interviews en (semi) scrum-meetings.
Veel overleg met operatiën en feedback trekken, resulterend in userstories en datasheets. Continue
innovatie vanwege voortschrijdend inzicht bij gebruikers en volatiele markt. In later stadium ook een
fulfilment-oplossing ontworpen vanwege nieuwe inzichten uit businessdevelopment.
Resultaat: platform geïmplementeerd en een periodiek feedback en aanpassing realiseren.

Social Commerce initiatief
Functie: architect en programmeur
Project: Nieuw commercieel initiatief m.b.v. social media.
Aanpak: Als co-founder betrokken bij initiële businessproces, dus greenfield modus ;-) Veel sparren
met co-founders en launching customers. Groepsgewijs userstories ontwikkelen. Project wordt
langzaam aangevlogen totdat er genoeg funding is.
Resultaat: PoC gerealiseerd. Project bevindt zich in pre-funding fase.

Maandag Uitzendorganisatie
Functie: Business Analist

Project: Meebouwen aan nieuw intern ERP (gebaseerd op SalesForce).
Aanpak: Als business analist onderdeel van een zeer dynamisch ontwikkelteam. Veel overleg met
development en key-users business. Functioneel ontwerp en userstories opleveren. Recurring
overleg development.
Resultaat: 1 ½ jaar interim functie waargenomen tot ontwikkelteam met vast medewerkers kon
worden opgevuld.

