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Persoonlijke gegevens  

 

Naam:  Onno Borkes 

Woonplaats: Soest 
Geboren:  25 mei 1974, Amsterdam   

Telefoon:  +31 6 1463 5070 

E-mail:  onno@borkes.com  

Website: www.borkes.com 
 

 

Persoonsbeschrijving 

  
Ik organiseer de beweging die nodig is om samen de gewenste resultaten te realiseren.  

 

Met mijn ruime ervaring in de rol van projectmanager / verandermanager neem ik betrokkenen mee in het 

aanscherpen en vaststellen van de doelen en weet ik die te operationaliseren.  
 

Even behendig verbind ik me met het management, de business, de projectorganisatie, de operatie en de 

klantorganisatie.  

Mijn kwaliteiten komen uitstekend tot hun recht bij ambitieuze doelstellingen. Ik floreer bij de aanpak van 
strijdige belangen en/of gespannen verhoudingen. 

 

De mensen in mijn omgeving vinden me over het algemeen rustig, doortastend, overtuigend en prettig in 

de omgang, met een vleugje humor.  
 

 

Expertise 

 
• Verbinder 

• Projectmanagement 

• Verandermanagement 

• Agile transformatie en coaching 
• Outsourcing / leveranciersmanagement 

• Besluitvormingsstructuur inrichten 

• Balans aanbrengen tussen spanning en ontspanning voor een goede werksfeer 

• Azure & AWS Cloudmigraties | Servermigratie | Networking | Werkplektransitie 
 

 

Werkervaring 

 
Sep. 2009 – heden | ZZP’er, Onno Borkes Consultancy (eenmanszaak) 

 

Met de volgende opdrachten: 

 
Sep. 2021 – okt. 2022 | Projectmanager, Universiteit Leiden (Onderwijs) 

 

Functieomschrijving: Vervanging verouderd document managementsysteem door een zaaksysteem 

 
• Spoedvervanging i.v.m. sterk verouderde applicatie en infrastructuur. Het systeem wordt gebruikt 

voor diverse secundaire bedrijfsprocessen 

• De opdracht hield de opzet in van een infrastructureel project met een AS-IS-migratie. Dit bleek 

onvoldoende vanwege de grote verschillen in de applicaties: het project is omgebouwd tot volledig 
business-project en succesvol afgerond 

• Daarnaast een project opgestart voor de levering van een applicatie t.b.v. de gehele 

verzuimadministratie. Ten tijde van afscheid waren de budgetten nog niet toegekend. 

 
Mei 2021 – sep. 2021 | Projectleider, GGD-GHOR (Gezondheidszorg) 

 

Functieomschrijving: Projectleider IV Vaccinaties (COVID-19), verantwoordelijk voor de software voor het 

plannen van vaccinatieafspraken en alle samenhangende systemen en kanalen in een grotendeels Agile / 
SCRUM omgeving. 
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Mrt. 2018 – apr. 2021 | Projectmanager, PostNL (Zakelijke dienstverlening) 

 

Functieomschrijving: Diverse projecten in een Agile / SaFe omgeving. 

 
• Ontmantelen en afvoeren Citrix-omgeving, dagelijks gebruikt door 8000 users  

• Agile transformatie en coaching van IT-beheerafdeling 

• Agile migratie en ontmanteling van de oude datacentra. Diverse activiteiten om alle verkeer buiten de 

datacentra om te leiden, onder meer de migratie van DNS naar een externe hostingpartij 
• Inbeheername vernieuwde waardeketen. Alle systemen onder de belangrijkste primaire waardeketens 

werden vervangen. Het project heeft gezorgd voor een soepele overgang van het beheer van het 

programma naar de Agile / SaFe beheerorganisatie  

• Levering state-of-the-art SD-WAN-verbinding tussen diverse Europese locaties en ZO-Azië 
• Diverse gestrande trajecten nieuw leven ingeblazen en succesvol afgerond 

 

Okt. 2015 – jan. 2018 | Projectmanager, Universiteit Utrecht (Onderwijs) 

 
Functieomschrijving: Projectmanager voor diverse projecten.  

 

Levering state-of-the-art werkplek-ecosysteem voor medewerkers en onderwijs op basis van Windows 

10 en Office 365 
Nieuwe werkplekbeheeromgeving geïmplementeerd  

Nieuwe software assetmanagement policy tot stand gebracht en geïmplementeerd 

Grote hoeveelheden legacy-applicaties afgevoerd 

Pilot werkplekmigratie succesvol afgerond 
Migratie opgestart van ongeveer 10.000 werkplekken 

 

Oplevering Citrixomgeving voor onderwijs 

Diverse technische en procedurele zaken geïmplementeerd t.b.v. de Citrix-omgeving 
Packagen van alle applicaties uit het onderwijsdomein 

Promotie van de omgeving t.b.v. studenten en docenten 

 

Inrichting Release Management 
Samen met de faculteiten, de IT-afdeling en externe leverancier een gedragen beeld van de 

doelsituatie geschapen  

Procedure gezamenlijk ontworpen en geïmplementeerd 

 
Oplevering onderzoeksomgeving 

Virtual Desktop omgeving geïmplementeerd dat een beveiligd dataplatform biedt voor onderzoek met 

zeer gevoelige medische patiëntengegevens, beveiligd met inloggen via two factor authentication 

(zowel hardware als software tokens)  
 

 

Jun. 2014 – Sep. 2015 | Projectmanager, Kifiya Financial Technology (Bankwezen) 

  
Functieomschrijving: Projectmanager van diverse projecten bij een startup in de financiële dienstverlening. 

 

Werkzaamheden: 

Projectmanagement 
Inrichten en professionaliseren van de organisatie, onder meer op het gebied van capacity building en 

decision making 

Outsourcing  

 
 

Jul. 2013 – apr. 2014 | Projectmanager, Vrije Universiteit Amsterdam (Onderwijs) 

 

Functieomschrijving: Projectmanager van diverse projecten in een explosief groeiende en sterk 
professionaliserende IT-organisatie. 

 

Aandachtsgebieden onder meer: Single Sign On, Video on demand, TOPdesk implementatie 

 
Werkzaamheden: 

Diverse projecten succesvol afgerond 

Professionalisering IT-afdeling 
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Jan. 2012 – jan. 2013 | Projectmanager, VGZ Verzekeringen (Verzekeringswezen) 

 

Functieomschrijving: Aansturing complex project met als resultaat een vereenvoudigd netwerk bij de 

externe server-hostingpartij (migratie van enkele honderden servers naar nieuwe netwerk-infrastructuur) 
en verbeterde IT-infrastructuur (o.a. migraties naar standaardomgeving resulterend in de uitfasering van 

dure legacy hardware, met een besparing van meer dan 1 mln. euro per jaar). 

Daarnaast diverse kleinere projecten succesvol afgerond, waaronder op het gebied van TSM, SQL, Oracle, 

Windows Server 2008 
 

 

Sep. 2009 – dec. 2011 | Coördinator datacentrummigratie, UVIT (Verzekeringswezen) 

 
Functieomschrijving: Coördineren van de migratie van UVIT-serverpark naar Outsourcingpartner. 

 

Aandachtsgebieden onder meer: AIX, Oracle, SQL, BizTalk, Windows Server 2003 en 2008. 

 
Werkzaamheden: 

Beheerorganisatie voorbereiden en informeren 

Bewaken van de scope van het project 

Vergaderstructuur opzetten, voorzitten en begeleiden 
Inrichten en bewaken van de voorbereiding van de werkpakketten 

Inrichten en bewaken nakoming vereisten van derde partijen 

Deelprojecten leiden 

 
 

Eerdere werkervaring 

 

• 2008 – 2009 | Senior consultant, Peak-IT, Naarden, met de volgende opdrachten: 
o 2009 | Request mgr, Sanquin Bloedvoorziening, Utrecht (Gezondheidszorg) 

o 2008 – 2009 | Procescoördinator, Rabobank Nederland, Zeist (Bankwezen) 

o 2008 | ITIL-consultant, Wolters Kluwer, Alphen a/d Rijn (Uitgeverijen) 

• 2006 – 2008 | Implementatiemanager, Vialis Public Transport, Houten (Openbaar vervoer) 
• 2001 – 2006 | Rabobank Nederland (Bankwezen), in de volgende functies: 

o 2003 – 2006 | Procesmanager, Rabobank Nederland, Zeist 

o 2005 – 2006 | Lid van de ondernemingsraad, Rabobank Nederland, Utrecht 

o 2001 – 2003 | ITIL Incidentbeheerder, Rabofacet, Zeist 
   

 

Opleidingen en trainingen 

 
• Project management, teamvorming, besluitvorming: SaFe framework, Agile coach, Prince 2, 

IPMA-C, MSP, M_o_R, Stakeholder management, SCRUM, Lean IT, Teamleider zelforganiserende 

teams, Sociocratisch gespreksleider, Leadership – how to set up and maintain an effective decision-

making structure 
• IT-Beheer:  BiSL, ITIL v3 Expert, ITIL v2 Service Management, ITIL Change management 

• Overig: Persoonlijk leiderschap, effectief communiceren, NIBE - Algemene opleiding Bankbedrijf, 

MCSA Windows 2000, H.B.O. Maatschappelijk werk en dienstverlening, VWO (Bèta) 

 
 

Talenkennis 

 

Nederlands  Moedertaal 
Engels   In woord en geschrift vloeiend 

Duits   In woord en geschrift goed 

Portugees  In woord en geschrift redelijk 

Frans   In woord en geschrift redelijk 
 

 

Nevenactiviteiten en hobby’s 

 
• Oprichter van De Verbindingenfabriek – Consultancy voor zelforganisatie & doelrealisatie 

• Parkbeheerder chaletpark Boslust te Soest 

• Squashen, fotograferen, muziek maken, meubels maken 
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