Jan Voskes
Naam: Jan Voskes
Rol: Adviseur Informatie
Management
Woonplaats: Renkum

Vaardigheden / Competenties:
• Resultaatgericht, analytisch
• Samenwerkend, mensgericht
• Energiek, inspirerend
• IT governance, IT Process
improvement

Nationaliteit: Nederlands
Talen: Nederlands, Engels
Profiel:
Jan is een senior consultant/interim manager die zich heeft gespecialiseerd op het grensgebied
tussen ICT en de Business (Demand en Supply, Regieorganisatie). Door zijn brede ervaring weet hij
in iedere situatie de relatie tussen Business en ICT in te richten of te stroomlijnen.
Jan weet door zijn vakkennis en ervaring medewerkers te motiveren en te inspireren. Jan is dan
ook bij uitstek de persoon die zijn taken zelfstandig uitvoert en tegelijkertijd optreedt als coach en
mentor. De ambitie van Jan is om organisaties te ondersteunen in de ontwikkeling van het beheer
van de informatievoorziening naar een niveau zodat zij kunnen optreden als professioneel
opdrachtgever naar de ICT Dienstverleners.

Opleiding en certificaten:
• Vooropleidingen
• AMBI (diploma)
• Certificaten
• ITIL Service Manager
• ASL Foundation
• BiSL Foundation
• Prince 2 Foundation
• TOGAF
• Trainingen
• Professionele trainingen in
systeemontwikkeling, IT beheer en
projectmanagement.
Carrière:
• 2015 – heden : Five-IM
• 1980 – 2015 : Capgemini
• 1978 – 1980 : Compas Holland BV
• 1970 – 1978 : CVI NV

Relevante werkervaring:
• ABNAMRO (10-2014 - 06-2015) Governancemanager (Overdracht van project naar Continue Beheer, Inrichting Continue Beheer)
• Rijkswaterstaat (05-2014 – 06-2014) Adviseur IT Beheer (voorstel inrichting Functioneel Beheer)
• Ministerie van OCW (april 2014) Adviseur Beheer (Onderzoek inrichting beheer en outsourcing digitale informatievoorziening )
• Min Justitie (12-2012 – 12-2013) Adviseur Beheer (Ondersteuning van het uitbesteden van het IT Beheer en het inrichten van het Regiebureau)
• Capgemini ADC /ACE (09-2012 – 02-2014) Adviseur Beheer (Inrichten van Contract en Leveranciersmanagement en Inrichten van de financiële
doorbelasting ; opstellen configuratiemanagement plannen)
• Raad van State (02-2012 – 05-2012) Configuratiemanager (het opzetten van het software configuratiemanagement ten behoeve van de
uitbesteding)
• Philips ITA (09-2010 – 04-2012) Transitie manager (Het begeleiden van de overdracht van projecten naar de (in India gevestigde) interne
beheerorganisatie
• Justid (4-2010 – 08-2010) Adviseur IT Governance (Opzetten en invoeren handboek IT beheer op basis van ITIL en ASL)

www.five-im.nl

Five IM, Renkum

Tel. 06 – 40 245 045

