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Curriculum Vitae 
 

Personalia 
 
Henry van Benthem 
Koninginneweg 214 
2411XX  Bodegraven 
Mail: henryvanbenthem@gmail.com 
Telefoon: +31 (0)6 55 744 533 
Geboren: 5 januari 1966 

 

Omschrijving 

 “Doe wat je zegt, ga waar je voor staat” 

Pragmatisch, resultaatgericht, no-nonsens, oprecht! Zo word ik vaak getypeerd, of het nu is in een 

lijnfunctie of in een projectorganisatie. Mijn grootste kracht als project- of lijnmanager is een 

werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen in een sfeer van 

vertrouwen en wederzijds respect. Door vertrouwen te hebben in het vakmanschap van de 

medewerkers ontstaan de meest fraaie en creatieve oplossingen en kunnen veranderingen 

efficiënter gerealiseerd worden. Ik geef ze vertrouwen en begeleid hen in hun eigen proces. Ik 

vertaal hun ideeën en voorstellen naar heldere en concrete managementdoelen. 

Gegroeid vanuit de passie voor ICT-technologie, maar met een warme belangstelling voor de mens. 

Zo valt mijn carrière het beste te omschrijven. Inmiddels heb ik ruim 10 jaar ervaring als manager 

in diverse rollen zoals: teamleider, projectmanager, hoofd ICT beheer, in zowel profit als non-profit 

organisaties. Mijn humor, empathie en oprechtheid, gecombineerd met gedegen kennis van 

technologieën, processen en methodieken, zijn voor mij de belangrijkste middelen om mijn 

opdrachten succesvol uit te voeren. Door mijn recht door zee mentaliteit voel ik me als een vis in 

het water in crisissituaties. 

Inzetbaar als: 
IT Operations Manager 
Project Manager 
Transitie Manager 
Service Manager/Delivery manager 
Crisis Manager 
IT Coach 

Tools & Methodieken 
 

 MS Office, MS Visio, MS Project, CA Clarity, Oracle ERP, Compuware Changepoint, TopDesk 

 NLP, Prince2, ITIL v2, ITIL v 3, TQM, 7S, Hersey & Blanchard.  
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Opleiding en achtergrond 

2010 ITIL V3 (lopend) 
2009 NLP Practitioner 
2008 De Baak: Management van mensen 
2006 Essence trainings: Essence en Source 
2005 Certified Linux Professional (CLP) 
2004 Prince2 Practitioner 
2004 Prince2 Foundation  
2003 CNE Novell Netware 6 
1999 CNE Novell Netware 5 
1999 ISBW Basisopleiding project management 
1998 CNE Novell Netware 4.11 
1998 ITIL ISM-A (ITIL Service manager A) 
1997 CNE Novell Netware 4.1 
1997 ITIL Essentials 
1994 Certified System Engineer WordPerfect Office 4.0 
1994 Certified System Engineer WordPerfect Informs 1.0 
1992 Open universiteit: Procedureel programmeren 
1992 Open universiteit: Computernetwerken 
1992 Open universiteit: Introductiecursus informatica 
 
1986 – 1992: HBO 
PTHN (Lerarenopleiding Elektrotechniek 3e/2e graads), Eindhoven, Noord Brabant 
 
1982 – 1986: MBO 
MTS Elektronica, Enschede, Overijssel  
 
1978 – 1982: Voortgezet onderwijs 
MAVO, Oldenzaal, Overijssel 
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Recente projecten 

 
Projectmanager DCS bij ING (ZZP ) 
1/2011 – Heden, ING, Amsterdam 
Taak: Projectmanagement; Leveren van een SAN (EMC) & NAS (Netapp) Storage omgeving voor de 
nieuwe ING Datacenters. 
Resultaten: 

 Aansturen van het projectteams. 

 Voorzitten van stuurgroep bijeenkomsten. 

 Schrijven van governance documenten (PID, Project Management plan, Exception Reports). 

 Opstellen van het project Budgetplan. 

 Projectadministratie inclusief financials voeren in CA Clarity. 

 Voortgangsrapportage t.a.v. de planning, Actuals versus Estimates. 
 
Transitiemanager SO Connectivity bij Ziggo (ZZP ) 
6/2010 – Heden, Ziggo BV, Utrecht 
Ziggo is een innovatieve en betrouwbare leverancier van (digitale) televisie, Internet en Telefonie. 
Taak: Het schrijven en deels uitvoeren van een transitieplan voor de fusie van 2 netwerktechnologie 
afdelingen tot één afdeling. 
Resultaten: 

 Inventarisatie van de afdelingen op basis van 7s methodiek. 

 Een transitieplan, waar in opgenomen: kennisoverdracht, inregelen waakdiensten, 
realiseren van teambuilding, taken procedures en verantwoordelijkheden (Volgens RACI 
model). 

 Zitting in diverse stuurgroepen (senior user). 

 Vervanging van de manager tijdens zijn afwezigheid. 
 
Projectmanager OP Projects bij Ziggo (ZZP) 
9/2008 – 6/2010, Ziggo BV, Utrecht 
Taken: Uitvoeren van diverse, op netwerktechnologie gerelateerde, projecten conform Prince2 
methodiek. 
Resultaten: 

 Realisatie van de vervanging van een Nortel firewallcluster door Juniper SRX in een legacy 
omgeving. 

 Realisatie van een netwerkblok t.b.v. IP-telefonie binnen het Datacenter. 

 Aanleg KA netwerkomgevingen t.b.v. de kantoren van Ziggo inclusief SER's en MER's 
inrichtingen. 

 Realisatie van een Wireless netwerk op basis van Cisco Hardware. 

 Realisatie van een Out Of Band netwerk. 

 Implementatie van een Telefonie-kostenregistratiesysteem (integratie Mobiel en IP 
Telefonie). 

 Voeren van een correcte projectadministratie (estimates versus actuals). 
 

Hoofd ICT Beheer 

1/2007 - 7/2008 , ROC van Amsterdam, Amsterdam, Noord Holland 
Het ROC van Amsterdam is één van de grootste onderwijsinstellingen ROC's van Nederland en 
voorziet 40.000 deelnemers van onderwijs. 
Taken: Operationeel sturen van de afdeling ICT beheer, bestaande uit de teams: Netwerk-
/Telecombeheer, Serverbeheer, Locatiebeheer (werkplekbeheer), Technisch applicatiebeheer en 
architectuur. Verantwoordelijk voor het gehele ICT beheer. 
Resultaten: 

 Aansturing van vier operationele ICT teams.  

 Peoplemanagement. 

 Afstemming en inrichting van de beheerprocessen met procesmanagers en servicemanagers. 

 Zitting in stuurgroepen van diverse projecten.  
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 Implementatie en ontwerpen van het strategisch ICT beleidsplan voor het ROC van 
Amsterdam. 

 Realisatie van Delivery management t.b.v. producten en diensten catalogus. 

 Coördineren van activiteiten en aanspreekpunt tijdens calamiteiten. 

 Organiseren van medewerker bijeenkomsten. 

 Diverse netwerkverbeteringen doorgevoerd, met name op het gebied van security. 

 Vervanging van een HP Eva SAN + Backup voorziening. 
 

Transitiemanager ICT Beheer 

7/2006 - 12/2006 , ROC van Amsterdam, Amsterdam, Noord Holland 
Taak: Vormgeving en inrichting van de afdeling ICT Beheer van het ROC van Amsterdam. 
Resultaten: 

 Succesvol plaatsen van ICT medewerkers op nieuwe functies. 

 Borgen van de kennis tussen de oude en de nieuwe ICT organisatie. 

 Deels implementeren van de ITIL processen. 

 Vertaling ITIL procedures naar operationele werk processen. 

 Inrichten van een operationeel overlegstructuur met procesmanagers en servicemanagers. 

 Teambuilding. 

 Uitdragen van verwachtingen en verantwoordelijkheden aan de medewerkers. 

 

Projectmanager ICT 

2/2006 - 6/2006 , ROC van Amsterdam, Amsterdam, Noord Holland 
Taak: Het uitvoeren van diverse projecten conform Prince2. 
Resultaten: 

 Implementatie van een gestandaardiseerde ICT omgeving voor twee werkmaatschappijen 
binnen het ROC van Amsterdam. 

 Aansturing van de twee projectteams bestaande uit 6 personen. 

 Inrichting stuurgroep en voorzitten van stuurgroep bijeenkomsten. 

 Leveren van de producten conform PID binnen de daarvoor gestelde periode. 

 Acceptatie van de omgeving door ICT Beheer. 
 

Teamleider systeembeheer 

1/2003 – 1/2006, ROC van Amsterdam, Amsterdam, Noord Holland 
Taak: Operationeel sturen van een systeembeheerdersteam van de Werkmaatschappij Groot West 
van het ROC van Amsterdam. 
Resultaten: 

 Combinatiefunctie bestaande uit de rollen servicemanager, projectleider, teamleider. 

 Aanspreekpunt voor ICT zaken vanuit de werkmaatschappij. 

 Standaardisatie en optimalisatie van de ICT omgevingen binnen de Werkmaatschappij. 

 Coördineren en oplossingen van complexe storingen (vaak inhoudelijk). 

 Opstellen en evalueren van bestaande en nieuwe beheerprocedures. 

 ICT technisch coördineren, plannen en realiseren van de verhuizing van drie gebouwen naar 
één centrale locatie. 

 

Netwerk Consultant/Architect/Projectengineer 

10/2001 – 12/2002, Parnassia (via Flex-IT), 's Gravenhage 
Parnassia psycho-medisch centrum is de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio 
Den Haag. 
Taak: Projectengineer/designer voor diverse projecten namens Xtilton, het ICT bedrijf van 
Parnassia. 
Resultaten: 

 Technisch inhoudelijke adviseren aan de projectleiding. 

 Maken van high-level en low-level designs. 

 Installatie, inrichting en optimalisatie van de Novell en Windows servers. 
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 Bouw van diverse e-mail systemen op basis van Novell GroupWise. 

 Bouw van een thinclient KA-omgeving geïntegreerd binnen een Web-portal. 

 Algemeen 3e lijns systeembeheer, oplossen van complexe storingen. 
 
Technisch projectleider 
10/2000 – 9/2001, P&O North Sea Ferries (via Flex-IT), Europoort, Zuid Holland 
P&O North Sea Ferries is een organisatie die veerdiensten onderhoud tussen Nederland/België en 
Groot-Brittannië. De organisatie bestaat uit 6 kantoren in 4 landen en 15 schepen, die elk voorzien 
zijn van een eigen IT-infrastructuur. 

 Uitvoeren van het project middels Prince2 methodiek. 

 Leiding geven aan een projectteam van 3 personen. 

 Bouw GroupWise e-mailomgeving inclusief conversie van oude cc:mail gegevens. 

 Overdracht & acceptatie door beheer. 

 

Technisch Consultant 

5/1998 – 9/2000, P&O North Sea Ferries (via XpuntX IT Services), Europoort 
Taak: Beheren en optimaliseren van het Kantoorautomatiseringsnetwerk 
Standaardiseren van de desktop omgevingen naar Windows 95 en Office 97 met behulp van 
Ghost imaging en Novell Zenworks. 

 Migreren van het kantoornetwerk Europoort van Tokenring naar Ethernet. 

 Het bouwen van ZenWorks NAL applicatieobjecten (packaging). 

 Migratie traject van IPX en Implementeren van TCP/IP in het netwerk en het hierbij 
inrichten van DHCP, DNS, WINS en SLP. 

 
Serverengineer/projectmedewerker 
3/1996 – 2/1998, Korps Landelijke Politiediensten afdeling DIASP, Driebergen 
Projectengineer & ontwerper van het projectteam Basis Infrastructuur (BIS) van de KLPD, het Korps 
landelijke Politiediensten. Bouw van een gestandaardiseerde KA omgeving op basis van Windows NT, 
Novell Perfect Office en Novell GroupWise, verspreid over 32 locaties over het het gehele land. 
Taak: Bouw van een nieuwe desktop & e-mail omgeving. 

 Ontwerp en bouw van het e-mail systeem op basis van Novell Groupwise. 

 Ontwerp en bouw van de gestandaardiseerde desktop omgeving op basis van Windows 95 en 
Novell Perfect Office. 

 Tijdens deze periode ook systeembeheer bij diverse ondernemingen en instanties, zoals 
Bovag, Tweede Kamer, Radio 538. 

 

Consultant/Trainer 

7/1994 – 2/1996, n-tree, Gouda, Zuid Holland 
n-tree is een consultancy bureau met vestigingen in Gouda en Mijdrecht met een brede klantenkring 
van zeer groot (met name overheden) en bedrijven uit het MKB, o.a.: Nederlands meetinstituut, 
Bouwfonds Woningbouw, Ministerie van OC&W, Gemeente Amersfoort, Gemeente Den Haag. 
Taak: Het verzorgen en ontwikkelen van IT Trainingen en het adviseren van klanten en uitvoeren van 
beheertaken. 
Resultaten: 

 Beheren van computer netwerken en servers bij diverse klanten. 

 Het geven en verzorgen van diverse trainingen. 

 Het ontwikkelen van cursusmateriaal. 

 Bouw van een documentgenerator-applicatie voor het Bouwfonds woningbouw. 

 

Trainer/Developer 

7/1993 – 6/1994, WordPerfect Nederland/Novell Nederland, Capelle a/d IJssel. 
WordPerfect is de softwarebouwer en leverancier van o.a. de WordPerfect tekstverwerker en WP 
Office (later Novell GroupWise). 
Taken: 
Het verzorgen en ontwikkelen van trainingen voor het dealernetwerk en opleidingscentra. 
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Resultaten: 

 Diverse trainingen verzorgt aan het dealernetwerk en de opleidingscentra 

 Diverse technische trainingen verzorgt aan Large Accounts en eigen support medewerkers. 

 Het ontwikkelen van trainingsmateriaal. 

 Deelname aan en presentaties verzorgen op beurzen. 

 

Freelance docent/cursusontwikkelaar 

9/1992 – 5/1994, Dirksen Opleidingen, Arnhem. 
Taken: 
Het ontwikkelen en verzorgen van diverse cursussen en trainingen op het gebied van elektronica, 
datacommunicatie en telematica 
Resultaten: 

 Trainingen verzorgt voor o.a.: het NS-opleidingscentrum en het PTT Telecom landelijk 
opleidingscentrum. 

 Verfrissen van de cursus Basis Elektronicus van Dirksen opleidingen. 

 Verzorgen van examentrainingen en het ontwikkelen en organiseren van praktijkdagen. 
 


