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Update van een bestaand business continuity plan (Woningcorporatie, 2022)
Opstellen business continuity plan (Internationaal beveiligingsbedrijf, 2022).
Implementeren van een business continuity management systeem conform ISO22301 (Gemeentelijke
gezondheidsdienst binnen een Veiligheidsregio, 2022 – heden).
Verzorgen van een BCM-training (Gemeente, 2022).
Actualiseren van een BCP en organiseren van een BCP-training + crisisoefening (Agentschap van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2022 – heden).
Organiseren van een bedrijfscontinuïteit awareness sessie, BCP-training en crisisoefening voor vijf gemeenten
binnen één samenwerkingsverband (2022 – heden).
Uitvoeren van een business impact analyse en opstellen + oefenen van een bedrijfscontinuïteitsplan
(Wetenschappelijk onderzoeksinstituut, 2022 – heden).
Opstellen, trainen en oefenen van bedrijfscontinuïteitsplannen voor zes samenwerkende gemeenten (Zes
Gemeenten, 2022 – heden).
Implementeren van een business continuity management systeem conform ISO22301 (Provincie, 2022 – heden).
Organiseren van een crisisoefening in de vorm van een ‘table top exercise’ (IT service provider, 2022).
Review van een continuïteitsplan en organiseren van een crisisoefening (Gemeente, 2021).
Opstellen van een business continuity plan (Cateraar en hospitality leverancier, 2021).
Opstellen van een business continuity plan (Internationaal vleesverwerkingsbedrijf, 2021).
Opstellen en oefenen van een business continuity plan (Internationale koekjesfabrikant, 2021 – heden).
Organiseren van een crisisoefening (Fruithandelsbedrijf, 2021).
Interim BCM Manager (Internationale verzekeraar, 2021 – heden).
Organiseren van een crisisoefening (Hogeschool, 2021).
Uitvoeren business impact analyses en organiseren van een drietal BCP praktijktesten (Belgische gemeente, 2021 –
heden).
Opstellen + oefenen van een crisismanagementplan (Gemeente, 2021 – heden).
Opstellen + oefenen van een business continuity plan (Bedrijfsvoeringsorganisatie van gemeenten, 2021).
Implementeren van een business continuity management system conform ISO22301 (Uitvoeringsinstituut van het
Ministerie van VWS, 2020 – 2021).
Opstellen van een crisismanagementplan (Shared Service Centrum voor gemeenten, 2020 – 2021).
Opstellen crisismanagementplan en crisiscommunicatieplan inclusief organiseren van een crisisoefening
(Wetenschappelijk onderzoeks- en kennisinstituut, 2020 – 2021).
Opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan (Belgische gemeente, 2020).
Organiseren van een crisisoefening (Wereldwijde koffieproducent, 2020).
Opstellen, trainen + testen van een bedrijfscontinuïteitsplan (Winkelketen, 2020 – 2021).
Organiseren van een jaarlijks terugkerende crisisoefening (Backoffice service provider, 2020 – 2021).
Opstellen plan van aanpak voor grootschalig crisismanagement verbetertraject (Wetenschappelijk onderzoeks- en
kennisinstituut, 2020).
Crisisondersteuning n.a.v. de COVID-19 pandemie (Wereldwijde koffieproducent, 2020).
Crisisondersteuning n.a.v. de COVID-19 pandemie (Provincie, 2020).
Organiseren van een BCM training + crisisoefening (Beveiligingsorganisatie, 2020).
Uitvoeren van een audit op de handelswijze rondom een Citrix cybersecurity crisis (Wetenschappelijk onderzoeksen kennisinstituut, 2020).
Uitvoeren van een BCM QuickScan (Gemeente, 2020).
Ondersteunen bij de implementatie van een business continuity management systeem (Gemeente, 2020 – 2021).
Organiseren van een crisisoefening in de vorm van een ‘table top exercise’ (IT service provider, 2020).
Implementeren van een business continuity management systeem conform ISO22301 (Provincie, 2020 – 2021).
Uitvoeren van business impact analyse (Internationaal zaadverbeteringsbedrijf, 2020).
Uitvoeren van een vervolgonderzoek naar ICT-continuïteit en opstellen verbeterplan (Shared Service Centrum voor
gemeenten, 2019 – 2020).
Uitvoeren van een BCM nulmeting en organiseren van een BCM awareness training (Shared Service Centrum voor
Gemeenten, 2019 – 2020).
Verzorgen van een ééndaagse incompany BCM training (Drinkwaterbedrijf, 2019).
Opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan (Installatiebedrijf, 2019).
Updaten van een bedrijfscontinuïteitsplan (Regionaal trambedrijf, 2019).
Organiseren van een command post exercise voor drie verschillende crisis (support) teams gelijktijdig (Verzekeraar,
2019 – 2020).
Organiseren van een table top exercise (Internationaal FinTech bedrijf, 2019 – 2020).
Adviseren omtrent verbeteren van ICT-continuïteitsbeheer (Shared Service Centrum voor Gemeenten, 2019).
Opstellen van een business continuity plan (ICT dienstverlener en distributeur van ICT apparatuur, 2019).
ISO22301 certificeringsaudit op het business continuity management systeem (Alarmcentrale, 2019).
Organiseren van een table top exercise voor het crisis management team (Woningcorporatie, 2019).
Implementatie van een business continuity management systeem ten behoeve van een ISO22301 certificering
(Internationaal fruithandels- en verpakkingsbedrijf, 2019 – 2020).
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Opstellen van een business continuity plan (Grote woningcorporatie, 2019).
Implementatie van een business continuity management systeem ten behoeve van een ISO22301 certificering
(internationaal vis-/schaaldierverwerkingsbedrijf, 2019 – 2020).
Updaten van bestaand business continuity plan en organiseren van een table top exercise (Backoffice service
provider, 2019).
Uitvoeren business impact analyse en risicobeoordeling, revisie + uitbreiding van een bestaand business continuity
plan en organiseren van een table top exercise (Regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas, 2019).
Opstellen business continuity beleid, business continuity program en business continuity plan inclusief coaching bij
implementatie van een business continuity management system ten behoeve van een ISO22301 certificering
(Internationaal vleesverwerkingsbedrijf, 2019).
Reviewen van disaster recovery plan (ICT dienstverlener en distributeur van ICT apparatuur, 2019).
Opstellen bedrijfscontinuïteitsbeleid en IT uitwijkplan, updaten huidige business continuity documentatie, organiseren
table top exercise en opstellen roadmap voor verdere business continuity verbeteringen (Hogeschool, 2019).
Aanvullen van business continuity plan met een draaiboek voor opzettelijke contaminatie / sabotage en een
draaiboek voor cyber security crises (Voedselbedrijf, 2019).
Opstellen van een projectplan voor implementatie van een wereldwijd business continuity programma. Opstellen en
oefenen van IT contingency plans voor acht cruciale fabrieken (Wereldwijde koffieproducent, 2019 – 2020).
Updaten van een business impact analyse (Drinkwaterbedrijf, 2019).
Verbeteren van business continuity plan, organiseren van business continuity training, structured walkthrough test en
table top exercise (Wereldwijd biotechnologisch bedrijf, 2018 – 2020).
Opstellen van business continuity manual en business continuity plan (IT service provider, 2018).
Reviewen van aanpak ter implementatie van BCM (IT service provider, 2018).
Opstellen van een crisis management plan, een bedrijfscontinuïteitsbeleid en een bedrijfscontinuïteitshandboek
(Fabrikant van hydraulische gereedschappen, 2018 – 2019).
Organiseren van een crisisoefening in de vorm van een ‘table top exercise’ (IT service provider, 2018)
Opstellen van een projectplan voor implementatie van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit (Gemeente,
2018).
Organiseren van een jaarlijks terugkerende crisisoefening (FinTech company, 2018).
Opstellen, implementeren en tweemaal oefenen van een global IT issue & crisis management plan (Wereldwijde
koffieproducent, 2018 + 2019).
Quick scan naar het huidige BCM volwassenheidsniveau ter voorbereiding op een BCM verbetertraject
(Parlementaire instelling, 2018).
Opzetten en uitvoeren van een wereldwijd BCM verbetertraject (Wereldwijd stuwadoorsbedrijf, 2018 – heden).
Implementeren van een business continuity management systeem conform ISO22301 (Eén van Nederlands grootste
online retailers, 2018 – 2020)
Optimaliseren van huidige business continuity procedures en organiseren van een praktijk uitwijktest voor de
kantoorprocessen (Koffieproducent, 2018 – 2019).
Organiseren van een praktijk recall test (Visverwerkingsbedrijf, 2018).
Organiseren van een crisismanagement simulatie (Backoffice service provider, 2018).
Opstellen van een BCP en crisismanagement kaart (Verzekeraar, 2018).
Uitvoeren van een business impact analyse en opstellen van een BCP (Wereldwijde payment service provider, 2017
– 2018)
Leveren van BCM ondersteuning (o.a. update BCM process description, uitvoeren risk assessment en business
impact analyse, opstellen crisismanagementplan + draaiboek per crisisscenario (IT service provider, 2017 – 2018).
Reviewen van een BCP + onderliggende draaiboeken en het organiseren van een crisismanagement simulatie
(Verzekeraar, 2017).
Reviewen en updaten van een BCP, opstellen van cybersecurity incident response procedures en organiseren van
een tweetal crisismanagement simulaties (Regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas, 2017 – 2018).
Opstellen van een BCP en testen hiervan middels een crisismanagement simulatie (Voedselproducent, 2017).
Opstellen van een Crisis Management Plan (Internationale online retailer, 2017).
Opstellen van een BCP en Risk Management Framework en het organiseren van een crisis management simulatie
(Wereldwijd financieel data management solutions provider, 2017).
Opstellen van een BCM Handboek waarin het BCM programma staat beschreven (Grote Nederlandse gemeente,
2017).
Interim BCM Manager (Nederlands spoorbedrijf, 2017).
Opstellen van een Crisismanagementplan (Grote Nederlandse gemeente, 2017).
Organiseren van een crisismanagement simulatie (Backoffice service provider, 2017).
Opstellen van BCM beleid, BCM handboek, Crisismanagementplan en BCM coaching (Internationale
machinefabrikant, 2017).
Organiseren van een recall praktijktest en het samenvatten van een bestaand BCP (Internationale producent in de
voedingsmiddelenindustrie, 2017).
Uitvoeren van een risicoanalyse (Zorgverzekeraar, 2017).
Opstellen van een crisismanagementplan en crisismanagement quick reference card (Europese belangenvereniging
voor investeerders in niet-beursgenoteerde vastgoed, 2017).
Interim BCM Manager (o.a. opstellen van bedrijfscontinuïteitsbeleid, BCM handboek, corporate
crisismanagementplan en business continuity procedures, uitvoeren van risico beoordelingen) (Internationale
ingrediëntenfabrikant voor de voedingsmiddelenindustrie, 2017).
Uitvoeren van een ICT-risicobeoordeling en business impact analyse en het opstellen van een ICT business
continuity plan (Drinkwaterbedrijf, 2017 – 2018).
Quick scan naar het huidige BCM volwassenheidsniveau ter voorbereiding op een BCM verbetertraject (Nederlandse
gemeente, 2016 – 2017).
Uitvoeren van een risicobeoordeling rondom implementatie van een digitaal postverwerkingssystem en opstellen van
een BCP rondom uitval van dit systeem (grote Nederlandse gemeente, 2016 – 2017).
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Opstellen van een cybercrime scenario voor een crisismanagement simulatie en vertegenwoordigen van de respons
cel tijdens deze crisisoefening (Ziekenhuis, 2016).
Organiseren van een crisismanagement simulatie (Regionaal trambedrijf, 2016).
Quick scan naar het huidige BCM volwassenheidsniveau ter voorbereiding op een BCM verbetertraject
(Internationale machinefabrikant, 2016).
Organiseren van een in company training over business continuity management (Scheepsbouwer voor de baggeren offshore industrie, 2016).
Opstellen van een BCP + testplan (Roemeense vestigingen van een backoffice service provider, 2016).
Organiseren van een in company training over supply chain risk en business continuity management (Internationale
machinefabrikant, 2016).
Dagvoorzitter van een symposium over supply chain risk management en supply chain business continuity
management voor inkoopmanagers en supply chain managers van fabrikanten van industriële toepassingen (Diverse
internationale fabrikanten van industriële toepassingen, 2016).
Organiseren van een crisismanagement simulatie met als scenario een omvangrijke recall (Internationaal
visverwerkingsbedrijf, 2016).
Opstellen van een risk management framework + BCP en het organiseren van een crisismanagement training +
simulatie (Internationale customer compliance en due diligence service provider voor financiële instituten, 2016).
Quick scan naar het huidige BCM volwassenheidsniveau ter voorbereiding op een BCM implementatietraject
(Europese belangenvereniging voor investeerders in niet-beursgenoteerde vastgoed, 2016).
Opstellen, implementeren en testen van een BCP (Nederlandse tak van een internationaal exploitant van
buitenreclame, 2015 – 2016).
Opstellen van een BCP per afdeling en een overkoepelend crisismanagementplan (Rechtsbijstandsverzekeraar,
2015 – 2016).
Opstellen van een BCP in de vorm van een mindmap en crisismanagementplannen voor het beleids- en operationeel
team en de verschillende afdelingen (Drinkwaterbedrijf, 2015).
Opstellen van protocol voor stille recall van voor consumptie ongeschikte levensmiddelen (Internationaal
visverwerkingsbedrijf, 2015).
Leveren van BCM ondersteuning (o.a. opstellen en implementeren van handboek BCM, crisismanagementplan,
crisiscommunicatieplan, diverse continuïteitsplannen en draaiboeken. Uitvoeren van risicoanalyse en business
impact analyse. Organiseren van diverse crisisoefeningen en uitwijktesten) (Zorgverzekeraar, 2014).
Adviseren bij bepaling scope en strategische uitgangspunten voor het opstellen van een BCP (Waterschap, 2015).
Uitvoeren van een quick scan audit op het gebied van BCM (Exploitatiemaatschappij t.b.v. het facilitair beheer van
een militair kazernecomplex van het Ministerie van Defensie, 2014).
Opstellen van een corporate crisismanagementplan en crisismanagement quick reference card (Wereldwijd
olieopslag bedrijf, 2014).
Uitvoeren van een quick scan audit op een BCP (fabrikant van industriële ventilatoren, 2014).
Opstellen integraal oefen- en trainingsplan voor BCM, bedrijfshulpverlening en ICT-incidenten. Tevens voorbereiden,
uitvoeren en evalueren van een praktijk uitwijktest voor kantoorprocessen (Uitvaartverzekeraar, 2014).
Opstellen, implementeren en oefenen van een BCP, onderzoek naar traceerbaarheid van producten en opstellen
van een recall procedure (Internationaal visverwerkingsbedrijf, 2014).
Quick scan onderzoek naar het huidige volwassenheidsniveau van BCM (Beheerder van militair buisleidingenstelsel,
2014).
Coachen van een internationale ICT-dienstverlener bij het opstellen van een BCP (Internationaal ICT-dienstverlener,
2013).
Voorbereiden, faciliteren en evalueren van een crisisoefening (Fabrikant van verkeersvoorzieningen en
straatmeubilair, 2013 – 2014).
Interim BCM Manager (o.a. opstellen van een BCM manual, crisismanagementplan, crisiscommunicatieplan en
diverse emergency response plannen) (Internationaal financieel dienstverlener, 2013).
Opstellen, implementeren en oefenen van een BCP voor de exploitatie en het beheer van regionale sneltrams
(Regionaal trambedrijf, 2013 – 2014).
Opstellen en implementeren van een BCP (Producent in nucleaire diagnostiek, 2013 – 2014).
Actualiseren en uitbreiden van een bestaand BCP en advisering omtrent additioneel te treffen
continuïteitsmaatregelen (Ministerie, 2013).
Opstellen, implementeren en oefenen van een BCP voor het hoofdkantoor en alle vestigingen (Uitvaartverzekeraar,
2012 – 2013).
Opstellen, implementeren en testen van BCP-s rondom ICT-verstoringen (Producent in de nucleaire industrie, 2012).
Opstellen van een continuity of operations plan (COOP) en advisering over additioneel te implementeren
continuïteitsmaatregelen (Departementaal coördinatiecentrum crisisbeheersing van een Ministerie, 2011 – 2012).
Uitvoeren van second opinion onderzoek naar de technische en organisatorische continuïteitsmaatregelen die zijn
getroffen door de ICT-afdeling van een universiteit (Universiteit, 2011 – 2012).
Review van ICT-hersteldraaiboeken en templates hiervoor en opstellen van een business case rondom BCM
software ter ondersteuning van een BCM implementatie (Uitvaartverzekeraar, 2011 - 2012).
Organiseren van een drietal crisisoefeningen / workshops op het gebied van BCM (Uitvaartverzekeraar, 2011)
Ontwerpen, implementeren en testen van BCM (Dienstverlener in ziekteverzuim en re-integratiebegeleiding, 2011).
Ontwerpen, implementeren en testen van een BCP (Nederlandse gemeente, 2011 – 2012).
Opstellen van BCP-s voor de distributiecentra, het hoofdkantoor en rekencentrum van een supermarktketen
(Supermarktketen, 2011).
Organiseren van een crisismanagement simulatie (Detailhandel, 2011).
Opstellen van een ICT continuïteitsplan (Kerncentrale en kolencentrale, 2010).
Opstellen van een BCP (Voertuigen- en personenhulpverleningsorganisatie, 2010).
Organiseren van een crisis simulatie oefening (Ziekenhuis, 2010).
Quickscan naar de voorgenomen business continuity oplossingen en de bijbehorende plannen van aanpak
(Uitvoeringsinstelling van het Ministerie van Financiën, 2010).
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Coachen van medewerkers bij het implementeren van BCM (Bancaire instelling in Turkije, 2010).
Ontwikkelen van een generiek oefendraaiboek op het gebied van verstoringen in de industriële automatisering voor
de Nederlandse drinkwatersector en het beoefenen hiervan bij twee pilot-drinkwaterbedrijven (Overkoepelende
organisatie in de drinkwatersector, 2010).
Onderzoek naar de pandemiegereedheid van alle zorginstellingen in Nederland, meer dan 1.000 organisaties
(Inspectiedienst van het Ministerie van VWS, 2009).
Opstellen van een business continuity testplan en organiseren en evalueren van een crisissimulatie (Nederlandse
gemeente, 2009 - 2010).
Adviseren over het verbeteren van continuïteitmanagement rondom de wereldwijd uitbestede financiële processen
en het organiseren van een crisis simulatie oefening (Internationale elektronica producent, 2009).
Coachen van een informatieadviseur bij het implementeren van BCM (Ziekenhuis, 2009 - 2010).
Uitvoeren van een business impact analyse en onderzoek naar geschikte continuïteitsmaatregelen voor het
rekencentrum (Dienst van een Nederlandse gemeente, 2008 - 2009).
Procedureel en technisch onderzoek naar de opzet en werking van geïmplementeerde back-up procedures en de
doelmatigheid hiervan (Agentschap van het Ministerie van Justitie, 2008).
Opstellen van een draaiboek voor distributie van antivirale middelen naar de Nederlandse bevolking ten tijde van een
pandemie uitbraak (Ministerie, 2008 - 2009).
Adviseren over de te implementeren strategie voor ICT uitwijk (Kansspelorganisatie, 2008).
Ontwerpen, implementeren en testen van BCM binnen een Shared Service Centrum ICT van een grote
onderwijsinstelling (Instelling in het hoger onderwijs, 2007 - 2008).
Adviesdiensten ten behoeve van implementatie van risico- en crisismanagement (Agentschap van het Ministerie van
VWS, 2007)
Onderzoek naar risico’s op het gebied van betrouwbaarheid en continuïteit bij de implementatie van een document
management systeem (Nederlandse gemeente, 2005 - 2006).
Beoordelen van de betrouwbaarheid en continuïteit van de betaalprocessen en afdrachten aan het Ministerie van
Financiën (Loterijorganisator, 2004).
Ontwerpen, implementeren en testen van continuïteitsmaatregelen, crisismanagement en ICT-uitwijk
(Uitvoeringsinstelling van het Ministerie van SZW, 2003 - 2005).
Ontwerpen en implementeren van BCM (Zakelijke dienstverlener, 2002 – 2005, verspreid over meerdere projecten).
Beoordelen van back-up en herstelmaatregelen binnen de rekencentra van alle dochtermaatschappijen
(Voedingsmiddelenconcern, 2003).
Beoordelen van de continuïteit van de interne ICT dienstverlening (Ziekenhuis, 2002).
Uitvoeren van een euro impactanalyse (Dienst van een Nederlandse gemeente, 2001).
Ontwerpen, implementeren en testen van BCM (Uitvoeringsinstelling van het Ministerie van SZW, 2001).
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Ondersteunen bij het opstellen van beleidsdocumenten en procedures op het gebied van informatiebeveiliging met
het oog op een mogelijke ISO27001 certificering (Softwareleverancier, 2018).
Interim Information Security Officer: opstellen van beleid en procedures (zowel gericht op informatiebeveiliging als
reguliere bedrijfsvoering), impact analyses rondom de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, AVG (Europese belangenvereniging voor investeerders in niet-beursgenoteerde vastgoed,
2017 – 2018).
Opstellen van beleidsdocumenten en procedures op het gebied van informatiebeveiliging en ICT beheer
(Internationale ingrediëntenfabrikant voor de voedingsmiddelenindustrie, 2017).
Opstellen van een procedure voor (mogelijke) datalekken (Internationale backoffice service provider, 2017).
Kwaliteitscontrole op een ingevulde ISO27001 questionnaire (Internationale backoffice service provider, 2016).
Onderzoek naar de mate waarin controls uit de ISO27010-standaard (informatiebeveiliging voor intersectorale en
interorganisationele informatie-uitwisseling) zijn geïmplementeerd binnen een informatie-uitwisselinggemeenschap in
de transportsector (Belangenorganisatie in de logistieke sector, 2014).
Updaten van IT wijzigingsbeheerprocedure (Producent in de nucleaire industrie, 2013).
Opstellen en implementeren van een toegang- en sleutelbeheerprocedure voor patchkasten (Producent in de
nucleaire industrie, 2013).
Oplossen van diverse IT-auditbevindingen (Dienstverlener in ziekteverzuim en re-integratiebegeleiding, 2011).
Onderzoek naar de kwaliteit van beheersingsmaatregelen in en rondom de digitale factuurafhandeling (Nederlandse
gemeente, 2011).
Onderzoek naar de kwaliteit van beheersingsmaatregelen in en rondom een nieuw ontwikkeld systeem in de
visserijsector ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer tussen vissersschepen en diverse overheidsinstanties
(Diverse rijksoverheidsinstellingen, 2009)
Coachen van een automatiseringsafdeling in het opstellen van security management procesbeschrijvingen
(Ziekenhuis, 2009 – 2010).
Diverse opdrachten voor een organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte en registratie van domeinnamen in
Nederland: jaarlijkse beoordeling van de geautomatiseerde dienstverlening; meerdere malen de toewijzing, loting en
vrijgave van domeinnamen beoordeeld; meerdere malen de overgangen op nieuwe domeinregistratiesystemen
beoordeeld (Nationale domeinnaam beheerder, 2000 – 2009).
Uitvoeren van een onderzoek naar de gesteldheid van informatiebeveiliging en vervolgens het opstellen van een
actieplan ter verbetering van de informatiebeveiliging (Nederlandse gemeente, 2008 – 2009)
Adviseren over verbetering van de effectiviteit en efficiency van een meldpunt beveiliging en een regelkamer voor
technische installaties (Academisch ziekenhuis, 2008).
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Programmasecretaris van een reorganisatie programma bestaande uit 15 projecten met als doel het realiseren van
een integrale verandering om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen (Agentschap van het Ministerie van
VWS, 2006 – 2007).
Teamleider binnen een Sarbanes Oxley quality assurance project (Wereldwijde bank-verzekeraar, 2005 – 2006).
Onderzoek naar de kwaliteit van beheersingsmaatregelen in en rondom het systeem dat gebruikt wordt voor het
vastleggen en afhandelen van strafzaken (Raadgevende organisatie rondom rechtspraak, 2005 – 2006).
Beoordelen op welke wijze opvolging is gegeven aan aanbevelingen uit eerdere audit rapportages over de kwaliteit
van de informatievoorziening (Trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers, 2005).
Beoordelen van de administratieve organisatie en interne controles rondom de financiële stromen en
verkoopinformatie van een ticketverkoop afdeling (Loterijorganisator, 2004 – 2005).
Beoordelen van een ICT-projectplan (Charitatieve instelling, 2003).
Beoordelen van de betrouwbaarheid van een nieuw ontwikkeld systeem ten behoeve van financiële instellingen voor
het afhandelen van kredietbeoordelingsaanvragen via internet (ICT service provider, 2003).
Beoordelen van de gehanteerde teststrategie en uitgevoerde testwerkzaamheden in het kader van de functionele
herbouw van een verkoopordersysteem (ICT service provider, 2003).
Testen van het authenticatie- en autorisatiesysteem van een webportal voor het verschaffen van toegang tot
informatie (Ministerie, 2002 – 2003).
Testen van een ‘single sign on’ toegangsbeveiligingssysteem en beheerapplicatie ten behoeve van het aanbieden
van leermethoden en andere content aan leerlingen en docenten in Nederland (Expertisecentrum in het onderwijs,
2001 – 2003).
Advisering omtrent de inrichting van een nieuwe website en het opstellen van een functioneel ontwerp hiervoor
(Beroepsvereniging, 2002).
Project audit naar de adequate invulling en uitvoering van een project ter realisatie van een website voor digitale
klantenservice (Uitvoeringsinstelling van het Ministerie van Financiën, 2002).
Onderzoek naar de toereikendheid van de getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen rondom een website voor
digitale klantenservice teneinde een TPM-verklaring af te kunnen geven (Uitvoeringsinstelling van het Ministerie van
Financiën, 2002).
Uitvoeren van projectdossier onderzoek (Pensioenfonds, 2002).
Beoordelen van de juistheid en plausibiliteit van het door een ICT service provider opgeleverde cijfermateriaal over
het verbruik van de ICT-diensten (Uitvoeringsinstelling van het Ministerie van SZW / ICT service provider, 2002).
Uitvoeren van projectdossier onderzoek (Uitvoeringsinstelling van het Ministerie van SZW, 2001).
Opstellen en implementeren van een handboek elektronisch bankieren (Toezichthoudend orgaan voor
zorgverzekeraars, 2001).
Uitvoeren van functionele testen op een nieuw ontwikkeld ‘Single Sign On’ beveiligingsmechanisme
(Softwareontwikkelaar, 2000).
Uitvoeren van functionele testen op een nieuw ontwikkelde marktplaats op internet voor het matchen van vraag en
aanbod van vrachtvervoerders en de financiële afwikkeling hiervan (Internet start-up, 2000).
Beoordelen van de betrouwbaarheid van een nieuw ontwikkeld tijdregistratiesysteem voor het registreren van uren
en kosten via e-mail, internet en WAP-telefoons (Internet start-up, 2000).
Beoordelen van de betrouwbaarheid van het gerapporteerde aantal klanten en bezoekers van een website ten
behoeve van een beursgang (Internet provider, 2000).
Uitvoeren van een IT due diligence onderzoek ten behoeve van een fusie/overname (Supermarktketen, 2000).
Beschrijven van procedures en opstellen van procesflowcharts voor het personeelsselectie- en
salarisverwerkingsproces (Beveiligingsorganisatie, 2000).
Uitvoeren van IT quickscans ten behoeve van ERP pakketselectie trajecten (Hypotheekbemiddelaar voor financiële
instellingen (2001), Overslagbedrijf (1999), Holding van amusementsparken, 1999).
In het kader van de jaarrekeningcontrole beoordelen van de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
dienstverlening (Kansspelorganisatie (2006), Ziekenhuis (2005), Fonds voor maatschappelijke initiatieven (2003),
Drukkerijketen (2003), ICT service provider (2002 en 2003), Retailer in de kledingbranche (2002), Installatiebedrijf
(2001 – 2002), Beleggingsbank (2000 en 2001), Verzekeraar (2000), Waterleidingmaatschappij (1999),
Energiemaatschappij (2001), Ministerie (2001).
Uitvoeren van financiële auditwerkzaamheden ten behoeve van de jaarrekeningcontrole (Facilitair bedrijf, 2000 en
Recruitmentorganisatie, 2003).
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