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Johan Rietveld

PROFIEL
Ik ben een proactieve project
management, service delivery, en

Johan Rietveld
IT Management Professional

OPDRACHTEN EN FUNCTIES

Inhoudelijk details staan op mijn website en in mijn volledige CV

Huidige opdrachten:
Projectmanager ITS-R&DS Nieuwe diensten Universiteit
Utrecht
Project richt zich op het ontwikkelen van 5 nieuwe diensten voor
het onderzoek domein binnen de UU.
Github, software bibliotheek en -beheersysteem.
CoCalc, platform voor cloud computing en cursusbeheer voor
computationele wiskunde.
Low Code Mendix, applicatie ontwikkelingsplatform
Kaldi, transcriberen van recordings
Moodle, electronisch opensource platform, 60.000 gebruikers
Als projectleider stuur IT medewerkers aan om volledige diensten
op te leveren die aan de onderzoek faculteiten worden
aangeboden. Binnen de scope van de opdrachten zijn opgenomen
Architectuur, Privacy, Security, Governance, Technisch- en
Functioneel beheer.
IT Projectbudget: € 250K

operations professional, met een
financiële achtergrond.
Ik ben ondernemend, creatief,
draagkrachtig en resultaatgericht.
Werk graag in teamverband en bezit
van een goed empathisch vermogen.
Heb passie en talent voor het
verbinden van business en IT en wil
kwaliteit en toegevoegde waarde
leveren.
Ik zoek uitdagende projecten waarin in
de rol als bruggenbouwer en trusted
advisor kan uitvoeren, en
toegevoegde kan leveren.

IT-Projectmanager Vrije Universiteit Amsterdam
Samenwerken met 3 Business Project Managers voor het opstellen
PID en verdere projectvoorbereidingen om in het college jaar
2020/2021 plagiaat detectie, digitaal evalueren tentamens, Pilot
Penopto Lecure Capture video platform en studie monitor
operationeel te hebben.
Binnen deze 4 projecten ben ik verantwoordelijk voor de realisatie
van de IT componenten en overdracht naar de IT beheer
organisatie
IT Projectbudget: € 500K

AFGERONDE OPDRACHTEN EN FUNCTIES
KERN COMPETENTIES
Klant focus
Daadkracht
Eigenaarschap
Integriteit
Communicatief
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TALEN
Nederlands:
Engels:
Duits:
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KENNIS VAN:
Microsoft Office 365
Microsoft Dynamics
Microsoft Projects
Microsoft Sharepoint
Microsoft Team incl. Skype For Business
Microsoft Power BI
Topdesk
Jira
BMC Remedy
SAP ERP / CRM / BW
MITEL / AASTRA
Osiris
Urkund
Evalitics
Panopto
Github
CoCalc
Mendix
Kaldi

HOBBY’S
§
§
§

Sports: Hiking, Fietsen, skiën
Koken
Muziek

Inhoudelijk details staan op mijn website en in mijn volledige CV

2019/2020 Projectmanager Hogeschool Utrecht, migratie
SharePoint 2010 naar SharePoint Online.
Verantwoordelijk voor het opschonen en migreren SharePoint
2010. In totaal gaat het om 80.000 sites van bedrijfsvoering, 22
instituten. Dit project raakt 3.500 business gebruikers en docenten
en 35.000 studenten die naar ander doelplatformen moeten
migreren. Einde project en decharge 30 april 2020. Als
projectmanager stuur ik een projectteam aan van 9 business
analisten, informatiemanagers en onderwijskundigen.
Projectbudget € 300k.
2019/2020 Projectmanager Erasmus Universiteit Rotterdam, O365
Governance and support.
In dit project heb ik met O365 consultants en bestaande
beheerorganisatie onderzoek gedaan naar de veranderingen
binnen de totale beheerorganisatie van On-premise naar Cloud
oplossing. Processen, rollen, taken en verantwoordelijkheden
beschreven en berekening gedaan voor de benodigde bezetting
om Cloud beheer uit te kunnen voeren. Plan ter goedkeuring
opgeleverd aan opdrachtgever en stuurgroep, Decharge op
project is per 28 februari 2020 afgegeven.
Projectbudget €. 150k
2019 Projectmanager Erasmus Universiteit Rotterdam, migratie
Osiris naar Cloud solution.
Verantwoordelijk de technische migratie van Osiris ( studenten
informatiesysteem ) van On-premise naar de Cloud oplossing van
de leveranciers, inclusief alle technische aanpassing van de
integraties naar andere applicaties. Voor het aanpassen, migreren,
technisch- en functioneel testen heb ik een projectteam
aangestuurd van 8 business analisten, technische consultants
informatiemanagers. Project is binnen scope, planning en budget
opgeleverd, en decharge in december 2019 verkregen.
Projectbudget € 900k
2018 Projectmanager Hogeschool Utrecht, migratie Osiris naar
Cloud solution
Verantwoordelijk voor de technische migratie van Osiris (
studenten informatiesysteem ) van On-premise naar de Cloud
oplossing van de leveranciers, inclusief alle technische aanpassing
van de integraties naar andere applicaties. Voor het aanpassen,
migreren, technisch- en functioneel testen heb ik een projectteam
van 6 technische- en functionele consultants aangestuurd .
Projectbudget € 500k

OPLEIDINGEN EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
2020
2019/2020

Professional Scrum Master I,
PRINCE2 - 2017

2019
2017:
2017:
2016:
2012
1995 - 1997:
1989 – 1993

Leading SAFE
Professional Personal Leadership
Coaching Leadership
ITIL V3 (Foundation)
PRINCE2 (Foundation)
HOFAM Bachelor QC (Financial management)
SPD 1 & 2 ( Financial Accounting & management)

Foundation and Practitioner

