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Jean Pierre van der Weerd 

Ambonstraat 3, 7941 VN Meppel   |   06 – 43 247 157   |   jeanpierre@vanderweerd.org 

 

PROFIEL & MOTIVATIE 

Ik ben een energieke zelfstarter en creatieve teamspeler die moeiteloos ideeën en plannen ontwikkelt. Daarbij 

beschik ik over de vaardigheden deze snel om te zetten in tastbare resultaten. Anderen kenschetsen mij als een 

sterke persoonlijkheid en geboren communicator. Ik werk uiterst doelgericht waarbij ik mijn sensitiviteit voor de 

omgeving behoud. Inhoud en management gaan bij mij hand in hand. Ik brengt snel structuur en een herkenbare 

koers. Als inspirerende motivator krijgt ik nagenoeg iedereen enthousiast voor mijn plannen. Ik floreer in een 

omgeving met dynamiek en risico, maar voelt me ook thuis in een omgeving waar (door)gebouwd moet worden. 

 

OPLEIDING 

2020 – 2021 IT Regie management (CITRM) Nyenrode Universiteit 

1994 – 1997 Toegepaste Communicatiewetenschappen (Drs.)   Universiteit Twente 

1990 – 1994 Hoger Organisatie & Informatica Onderwijs (ing.)    Hogeschool Windesheim 

1988 – 1990 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs College Noetsele 

1984 – 1988 Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs College Noetsele 

 

WERKERVARING 

2020 – heden Pensar bv Interim professional 

2013 – 2020 Lucide bv Managing partner 

2011 – 2013  Pensar bv Interim professional 

2007 – 2010 Conoscenza bv Managing partner 

2006 – 2007 2e2 Dynomic Integration & Sourcing bv Business Unit Director 

2003 – 2006 VCD Systems & Integration bv Directeur 

2000 – 2002 Dynomic bv (afsplitsing van Simac) Manager consultancy 

1997 – 1999 Simac Network Services bv Manager Unix / Novell 

 

TRAININGEN / CURSUSSEN 

2019 Best Value Procurement B+ Mars inkoopadvies 

2018 ICT Contract management IIR training & conferences 

2018 Agile / Scrum foundation Jeroen Koene trainingen 

2015 Contract management Inkoop Academy 

2012 Certified Outsourcing Professional Suerte 

2010 Earned Value Management Cupe ltd. 

2009 Masterclass onderhandelen HCG 

2008 ITIL V3 Bridge voor service managers HP 

2007 Gecertificeerd en geaccrediteerd Cobit 4.1 trainer IT-Preneurs 

2005 Management development SARV 

2004 Competentiemanagement ISA 

2003 Beleid en strategie Mofundus 

2002 Information Service Procurement Library (ISPL) ISES 

2001 Overwinnen van weerstanden voor ervaren adviseurs Schouten & Nelissen 

2001 Prince 2 Simac 

1999 Projectmanagement van implementatietrajecten ISES 

1999 Coachen van medewerkers Moret 

1998 ITIL Simac 

1998 Unix / Perl AT Computing 

 

 

 

 

 

PERSOONLIJK 

Woonplaats:  Meppel 

Geb. datum:  07 – 07 – 1972 

Nationaliteit:  Nederlandse 

Rijbewijs:  B 

 

FUNCTIES / ROLLEN 

• Management consultant 

• Interim manager 

• Programmamanager 

• Projectleider 

• Supplier & contract manager 

 

EXPERTISE 

• Algemeen management 

• IT regie & informatievoorziening 

• (Out)sourcing 

• Inkoop / aanbesteden / 

onderhandelen 

• Supplier & contract management 

• Utilities (Water / Energie) 

• Lokale overheid 

• IT-leveranciers 

 

COMPETENTIES 

• Ondernemend (zelfstarter / leider) 

• Besluitvaardig 

• Organisatie- en 

omgevingsbewustzijn 

• Onafhankelijk 

• Methodisch 

• Overtuigend 

• Plannen & organiseren 

• Resultaatgericht 

 

TALEN   

Ned.   moedertaal   moedertaal 

Engels   uitstekend     uitstekend 

Duits   uitstekend uitstekend 
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Jean Pierre van der Weerd 

10-2022 – heden  Management consultant   Bischof + Klein SE & Co. KG 

Uitrol van de eerder voor B+K opgestelde sourcing strategie via zes outsourcing trajecten.  

 

04-2022 – heden  Programmamanager Realisatie I-Visie   Gemeente Emmen 

Met een team van ± 60 collega’s werkt Jean Pierre via zeven projecten aan de realisatie van de eerder door hem 

in 2021 opgestelde visie op informatievoorziening van de gemeente Emmen. 

 

01-2022 – 10-2022  Projectleider I-Visie   BOCE-samenwerkingsverband 

BOCE is het samenwerkingsverband van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Voor deze 

gemeenten werkt Jean Pierre aan het opstellen van een gezamenlijke visie op informatievoorziening en 

governance. 

 

09-2021 – 02-2022  Management consultant   Bischof + Klein SE & Co. KG 

Jean Pierre heeft samen met directie, management en medewerkers de IT-sourcing strategie uitgewerkt voor 

het totale IT landschap. 

 

01-2021 – 04-2022  Interim Manager IT-regie   Gemeente Groningen 

Jean Pierre is op interim basis verantwoordelijk voor de dag dagelijkse operatie van het  

IT-ecosysteem van de gemeente Groningen. 

 

02-2020 – 05-2021  Management consultant I-visie   Gemeente Emmen 

Op verzoek van de concerndirectie is de visie op informatievoorziening (de I-visie) opgesteld inclusief een 

realisatie strategie en een advies over de inrichting van de I&A-organisatie. 

 

08-2019 – 10-2022  Programmamanager outsourcing applicatielandschap   TenneT TSO bv 

Na jaren van IT single source is TenneT overgestapt op een best-of-breed sourcing strategie. Dit resulteert in 

diverse Europese aanbestedingen die parallel uitgevoerd werden. Jean Pierre is gevraagd de aansturing van 

deze aanbestedingen als programma vorm te geven en uit te voeren. Hiervoor stuurt hij drie multifunctionele 

teams (inkoop, legal, IT en business) van in totaal 20 professionals aan. Totale waarde aanbestedingen: circa 

€ 40 miljoen, project budget € 1,5 miljoen. Aansluitend heeft Jean Pierre als projectleider de Transitie van de 

latende naar de toekomstige leveranciers geleid (10-2021 – 10-2022). 

 

06-2013 – 02-2020  Managing partner   Lucide bv 

Als oprichter en eigenaar verantwoordelijk voor het inkoop en contractmanagement adviesbureau Lucide bv. 

Dat met 17 eigen medewerkers en circa 7 externen haar klanten in lokale & centrale overheid, energie & water 

en zakelijke dienstverlening voorziet van kennis, kunde en capaciteit op het gebied van: inkoop, 

contractmanagement en service management. 

 

05-2019 – 02-2020  Management consultant   De Regionale Belasting Groep 

De Regionale Belastinggroep heft en int belastingen voor twee hoogheemraadschappen en drie gemeenten. 

Jean-Pierre formuleerde voor deze organisatie het strategisch informatiebeleid. 

 

09-2018 – 12-2018  Projectleider marktconsultatie nieuwe werkplek   TenneT TSO bv 

In de aanloop naar de Europese aanbesteding voor een nieuwe digitale werkplek voor heel TenneT heeft Jean-

Pierre als projectleider een markconsultatie uitgevoerd. Hierbij stuurde hij een klein team van zes 

materiedeskundigen aan (IT, inkoop, financiën, juridisch, HR). 

 

09-2017 – 03-2018  Projectleider  certificering  ISO 27001   TenneT TSO GmbH 

Met een team van circa 12 TenneT medewerkers uit Nederland en Duitsland is in maart 2018 door TenneT TSO 

GmbH de ISO 27001 audit succesvol doorlopen en de certificering behaald. 

 

 

 

PUBLICATIES 

IT Regie en transformatie 

Weerd, van der J.P.H. (2021), Drivers and 

barriers of supplier-supplier cooperation 

in a triadic IT multisourcing coopetition 

context.  In C. Hilhorst (Ed.), IT Regie en 

transformatie (pp. 86 - 92). Breukelen, 

The Netherlands: Nyenrode Business 

Universiteit. 

 

ITSMF People 

Bres, M.P., L. Zwieserijn, K. Vink en  

J.P.H. van der Weerd (2001), Praktijkcase 

Optimalisatie van ITIL processen van een 

Front Office, ITSMF People, jaargang 7, 

nummer 5, p. 23 – 26 

 

IT-monitor 

Bres, M.P. en J.P.H. van der Weerd 

(2000), Kwaliteitsdeterminanten van 

gebruikersondersteuning, IT-monitor, 

nummer 5, p 4 – 9. 

 

Tijdschrift voor 

communicatiewetenschap 

Weerd, van der J.P.H., W.J.L. Elving, E.R. 

Seydel, R.O. Kerkhoven en L. de Vries 

(1998), Adaptatievermogen, het profijt 

van  communicatie en de kwaliteit van 

communicatie bij turnarounds, tijdschrift 

voor communicatiewetenschap, jaargang 

26, nummer 4, p. 272 – 282. 

 

NEVENFUNCTIES 

’16 – ’19 Lid International Association of 

Outsourcing Professionals 

‘12 – ’17 Secr. VvE De Salomonsonhof 

‘05 – ’08 Lid jong mngt. VNO/NCW 

’04 – ’11 Reviewer ITSM publicaties 

’03 – ’10 Raad van advies 

 school of information science  

chr. hogeschool Windesheim 

‘02 – ’09 Bestuurslid alumnivereniging 

 ViaWindesheim (informatica) 

‘00 – ‘22 Facilitator risicomanagement 

 workshops 

‘00 – ’16 ITIL & Cobit trainer, HP /  

IT-Preneurs 
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Jean Pierre van der Weerd 

10-2016 – 12-2022  Projectleider & consultant IT-outsourcing   Gemeente Groningen 

Bij de gemeente Groningen is Jean-Pierre verantwoordelijk voor de succesvolle Europese aan- en uitbesteding 

van de volledige IT. Met zijn team van circa 12 medewerkers bedacht hij de aanbestedingsstrategie, stelde het 

programma van eisen op en voerde de aanbesteding conform planning uit. Opdrachtwaarde € 72 miljoen, 

contractduur 6 jaar. Na de aanbesteding bleef Jean-Pierre verbonden aan de gemeente als trusted advisor voor 

de directie. 

 

09-2014 – 02-2017  Interim manager architectuur   TenneT TSO bv 

Voor TenneT heeft Jean-Pierre de IT-architecten uit de verschillende afdelingen en landen samengevoegd tot 

één afdeling architectuur (26 fte). Processen, producten en diensten zijn daarbij herijkt en afgestemd op de 

klantbehoefte. Architecture governance is ingebed en prestaties worden gemeten en verantwoord op basis van 

KPI’s. Daarnaast was Jean-Pierre verantwoordelijk voor het opstellen van de halfjaarlijkse presentaties vanuit 

het CIO-office richting de Raad van Commissarissen (RvC). 

 

12-2013 – 08-2014  Management consultant   Arvato Systems GmbH / Bertelsmann 

In opdracht van de Bertelsmann CIO heeft Jean-Pierre de samenwerking tussen vier markt units en het 

rekencentrum van arvato organisatorisch zo afgestemd dat de gezamenlijke IT dienstverlening coherent 

geleverd wordt richting klanten. Jean-Pierre gaf leiding aan 8 projectmedewerkers (4 deelprojectleiders, 3 

service managers en 1 security officer) die op hun beurt 60 service managers voorbereiden op de nieuwe 

governance. 

 

10-2012 – 03-2017  Contractmanager   Futuro bv 

Futuro bv was tot eind 2017 ICT shared services center voor vijf drinkwaterbedrijven. Jean-Pierre verzorgde het 

contractmanagement t.a.v de de contracten met Capgemini, Accenture en SAP. 

 

06-2012 – 02-2014  Consultant & projectmanager software ontwikkeling   TenneT TSO bv 

Acquisitie en implementatie van een nieuw Markt Management Systeem (MMS).  Dit systeem is samen met het 

Energy Management System (EMS) het hart van het TenneT systeemlandschap. In deze rol stuurde Jean-Pierre 

medewerkers aan van TenneT als ook van de twee leveranciers uit Frankrijk en Tsjechië. Omvang 62.000 uur, 

team 23 fte, contractwaarde € 36 miljoen. 

 

06-2011 – 10-2012  Projectmanager nieuwe marktmodel   Alliander 

De energiesector is onder de naam ‘Stroomopwaarts’ een uitgebreid programma gestart om te komen tot een 

beter werkend marktmodel voor het kleinverbruik segment. Jean Pierre was verantwoordelijk voor de 

implementatie van dit nieuwe leveranciersmodel. Dit omvangrijke project herbergt de noodzakelijke proces, 

organisatie en IT-veranderingen. 

 

08-2010 – 06-2011  Consultant IT-outsourcing   TenneT TSO GmbH 

Aanbesteding van de outsourcing van de totale IT van het door TenneT van Eon overgenomen Transpower 

GmbH. Verantwoordelijk voor: programma’s van eisen, beoordeling aanbiedingen, onderhandelingen met 

leveranciers, opstellen contractstukken. Contractwaarde € 96 miljoen. 

 

06-2010 – 10-2010  Consultant IT-outsourcing   Universiteit Utrecht 

Begeleiden en ondersteunen van het aanbestedingsteam in de outsourcing van de volledige IT. 

 

03-2009 – 07-2011  Consultant & projectleider Customer Care & Billing systeem   Futuro bv 

Ontwikkeling, implementatie en beheer van een Customer Care & Billing applicatie op basis van SAP. Jean-

Pierre was verantwoordelijk voor de Europese aanbesteding en implementatie van de SAP oplossing inclusief 

third party oplossingen als output management en customer self service, de hostinginfrastructuur en het 

applicatie- en technisch beheer van SAP CCB . 

 

 

 

BEST PRACTICES 

• ITIL / ASL / BiSL 

• OPBOK 

• Prince2 

• PMBOK 

• Cobit 

• Agile / Scrum 

• MoR (management of risk) 

• eSCM-CL / eSCM-SP 

• CATS-CM 

• Best Value Procurement 

 

VOORWAARDEN 

• ARVODI 

• ARBIT 

• GIBIT 

• EMVI 

• Fenit / ICT-Office 

 

SYSTEMEN / TOOLS 

• MS Office suite (incl. MS Teams) 

• MS Project (incl. P3M) 

• Trello 

• Jira 

• Basecamp 

• P3M 

• Confluence 

• Sparx Enterprise Architect 

• Blue Dolphin 

• Negometrix 

• Negometrix portal 

(Commerce-hub) 

• CTM Solution 

• IFS / SAP 

• Exact / synergy 

• DaFinci 

• Nutshell 

• WebEx 

• Zoom 

 

EUROPEES AANBESTEDEN 

• Onderhandelingsprocedure 

• Openbare procedure 

• Niet-openbare procedure 

• Marktconsultatie 
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Jean Pierre van der Weerd 

06-2008 – 02-2009  Interim manager IT Operations   Raet bv 

Verantwoordelijk voor: interne automatisering, mainframe operations en SaaS operations (36 fte, jaarlijkse 

exploitatie € 11 miljoen). Specifiek aandachtsgebied: verhogen van het niveau van de medewerkers met het oog 

op een outsourcing. ISAE 3402 level II certificering behaald. 

 

06-2007 – 08-2008  Projectleider IT-migratie   UWV Amsterdam 

Migreren van UWV applicaties van latende leverancier naar toekomstig leverancier. Inrichting hardware, 

conversie programmatuur, inregelen toekomstig beheer, uitfaseren bestaande contracten, etc. 

 

06-2006 – 05-2007  Business Unit Director  2e2 Dynomic bv en TCI Intranetworking bv 

Verantwoordelijk voor profit & loss en de ontwikkeling van deze bv binnen de VCD IT-groep. De organisatie 

bestond uit drie afdelingen: sales, projecten en het supportcenter. Kanteling gerealiseerd van hard- en software 

gedreven onderneming naar diensten georiënteerd. In 2004 compleet nieuwe dienst ontwikkeld in de vorm van 

SaaS computing / hosting van applicaties.  Hiervoor ontving VCD de HP / Microsoft partner excellence award. 

Van 21 fte, € 4 miljoen omzet naar 38 fte, € 8,5 miljoen omzet. 

 

01-2003 – 06-2006  Directeur   VCD Systems & Integration bv 

Verantwoordelijk voor profit & loss en de ontwikkeling van deze bv binnen de VCD IT-groep. De organisatie 

bestond uit drie afdelingen: sales, projecten en het supportcenter. Kanteling gerealiseerd van hard- en software 

gedreven onderneming naar diensten georiënteerd. In 2004 compleet nieuwe dienst ontwikkeld in de vorm van 

SaaS computing / hosting van applicaties.  Hiervoor ontving VCD de HP / Microsoft partner excellence award. 

Van 21 fte, € 4 miljoen omzet naar 38 fte, € 8,5 miljoen omzet. 

 

01-2000 – 01-2003  Manager consultancy / project management, Dynomic bv 

Het vanaf de grond opbouwen van de business unit. Zestien consultants en projectmanagers. Profit & loss 

verantwoordelijk. Detachering, pre-sales, fixed price IT projecten en consultancy opdrachten. 

 

09-1997 – 12-1999  Manager Unix / Novell   Simac Network Services bv 

Het heropbouwen en managen van een team van Unix en Novell specialisten. De groep was door reorganisaties 

gereduceerd tot 6 fte. Na twee jaar stond er een team van 21 goed opgeleide specialisten. Groei. bewerkstelligd 

zelf opgezette Unix opleiding. 

 


