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Werkervaring:
Juni 2016 – heden
Freelance projectmanager EZ - DICTU
Als projectmanager DICTU aansturen van projecten voor:
- De realisatie van een Generiek Register Platform voor 30 internet registers
- De ontwikkeling en implementatie van applicaties voor Zaakgericht Werken
Het eerste project levert voor het CIBG de generieke infrastructuur in de vorm van
een OTAP - omgeving. Doel is daarop 30 internet registers te laten draaien,
waaronder het aanvragen van verschillende soorten vergunningen. De gekozen
architectuur is een Cloud oplossing met Orchard, Blueriq en Filenet.
Het tweede project richt zich op de ontwikkeling van applicaties voor Zaakgericht
Werken bij verschillende rijksoverheidsorganisaties. Met een scrum - agile aanpak
worden bedrijfsprocessen gemodelleerd, geconfigureerd en interfaces ontwikkeld.
Het daarvoor gebruikte platform bestaat uit Pegasys in combinatie met het
document management systeem Alfresco.
December 2015 – juni 2016
Freelance projectmanager VWS - ICTU
Als projectmanager ICTU aansturen van een IT ontwikkel project voor het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
In de euthanasiewet staan de regels waaraan een arts zich moet houden bij het
uitvoeren van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Regionale Toetsingscommissies
Euthanasie toetsen of een arts zich daarbij aan de regels heeft gehouden. Voor de
ondersteuning daarvan gebruiken de RTE’s een webapplicatie. Doel van het
project is het aanpassen van de webapplicatie door het uitbreiden van de
functionaliteit en het verbeteren van de efficiency.

Februari 2015 – november 2015
Freelance projectmanager Liberty Global
Als projectmanager Online aansturen van IT development projecten bij Liberty
Global, het grootste internationale kabelbedrijf met activiteiten in 14 landen. De
projecten zorgen voor het aanpassen van de mobiele telefonie product portfolio
van Ziggo NL en UPC CH.
Voor Ziggo wordt het sim only aanbod uitgebreid met de combinatie van mobiele
telefoons en een lening. Voor UPC CH wordt het gecombineerde contract voor sim
met telefoon gesplitst. In plaats van één maandelijkse betaling voor sim en telefoon
samen komt er een aparte betaling voor de sim en een aparte voor de telefoon.
Voor beide Telco’s worden websites, de customer service applicatie, middleware
platforms en back office applicaties aangepast. Voor Ziggo NL komt er een nieuw
leen management systeem. De ontwikkel aanpak is een combinatie van scrum en
waterval. Software development ligt bij verschillende in- en externe (offshore)
scrum-teams en deel van de stakeholders bevindt zich buiten Nederland.
Juli 2014 – november 2014
Freelance projectmanager Travix
Als projectmanager aansturen van een IT development project bij Travix, het
grootste online eCommerce reisbedrijf van Nederland met merken als
CheapTickets, BudgetAir en Vliegwinkel. Doel van het project is het verbeteren van
het voorkomen van online fraude en het optimaliseren van de afhandeling van
online betalingen.
Hiervoor worden web applicaties voor front-, mid- en backoffice en hun interfaces
aangepast en standaard software geïmplementeerd. Software development voor
dit project ligt bij drie in- en externe scrum-teams, de standaard software wordt
geleverd door een externe leverancier en twee van de drie scrum-teams, de
externe leverancier en een aantal stakeholders bevinden zich buiten Nederland.
Juli 2013 – september 2014
Freelance projectmanager Sqills
Als projectleider namens leverancier Sqills aansturen van projecten bij klanten van
Sqills. Dagelijks operationeel aansturen van projecten voor nieuwbouw of
uitbreiding van internet applicaties voor de Postcode Loterij, Vrienden Loterij,
Bankgiro Loterij, Arriva, Qbuzz en HTM. Managen van het proces van
requirements tot en met nazorg, planning, realisatie, testen en oplevering en
inbeheername van software met bijbehorende documentatie zoals functionele en
technische ontwerpen, testplannen – en rapportages, software, releasenotes en
installatiedocument. Projecten bij de Loterijen kenmerken zich door een Agile
aanpak en werken met Scrum teams. De projecten worden uitgevoerd in een
commerciële omgeving met strakke deadlines en een hoog afbreukrisico.
Mei 2011 – april 2013
Freelance projectmanager Sqills
Als projectleider namens leverancier Sqills aansturen van projecten bij klanten van
Sqills. Dagelijks operationeel aansturen van projecten voor nieuwbouw of
uitbreiding van internet applicaties voor de Postcode Loterij, Vrienden Loterij,
Bankgiro Loterij en Arriva.
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Medio 2009 – mei 2011
Freelance Projectmanager Stichting Projectkompassie
Als projectmanager aansturen van een project voor het opzetten van een vierjarig
e
werk- en leertraject voor studenten om zich vanaf hun 3 studiejaar technische
bedrijfskunde of bestuurlijke informatica verder te laten ontwikkelen, hun passie te
laten vinden en op te leiden tot professionals op het gebied van
projectmanagement op basis van Prince2.
2008 – medio 2009
Freelance Projectmanager Digitaal Dossier
Als projectleider managen van de migratie van het papieren dossier naar een
document management systeem met werkstroombesturing bij een groot
accountantskantoor. Verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak en het
ontwikkelen van één gemeenschappelijke werkwijze voor alle kantoren en de
ontwikkeling en invoering van een gemeenschappelijk nieuw systeem. Prince2
aanpak gehanteerd en toegesneden op het project en de organisatie.
2001 – medio 2008
Raad voor de rechtspraak, programmamanager / projectmanager
Als programmamanager verantwoordelijk voor de continuïteit en projectmatige
vernieuwing van de ICT-systemen van de Rechtspraak.
Aansturen beheer ICT-systemen
- Als opdrachtgever en projectleider namens de Rechtspraak aansturen van het
beheer en vernieuwing van de technische ICT-infrastructuur en waarop alle
toepassingen van de Rechtspraak draaien inclusief de informatiebeveiliging.
- Het aansturen van de afdelingsmanager en tactisch beheerders van de
afdeling Infrastructuurmanagement.
- Managen van via releasemanagement up to date houden van de infrastructuur
en standaardapplicaties.
- Ombuigen naar beheer op basis van diensten (DVO, DNO, SLA).
Aangestuurde projecten:
- ‘Migratie van Office 97 naar Office 2003: veiligstellen van de continuïteit van
tekstverwerking voor de Rechtspraak voor drie tot vijf jaar door op 10.000
werkplekken een nieuwe versie te implementeren en bestaande systemen aan
te passen.
- ‘PKI aanbesteding’: uitbesteden en migreren van een eigen certificaten
dienstverlener van Rechtspraak en Openbaar Ministerie naar die van een
commerciële marktpartij.
- ‘Landelijk Rekencentrum’: een hoger niveau van continuïteit, beschikbaarheid
en veiligheid mogelijk maken, terugdringen van beheerkosten door migratie
van ruim twintig lokale rekencentra naar een landelijk rekencentrum voor
Rechtspraak en Openbaar Ministerie.
- Implementatie ontwikkel- en beheerstraat: realiseren van een
standaardvoorziening van processen, rollen, taken, verantwoordelijkheden en
hulpmiddelen voor het realiseren van programmatuur en het beheer daarvan.
- Implementeren nieuwe huisstijl voor de Rechtspraak: doorvoeren van nieuwe
lay-out in alle output van de Rechtspraak.
‘Windows2000’: veiligstellen continuïteit van de werkplek van Rechtspraak en
Openbaar Ministerie door het op 16.000 werkplekken migreren naar
Windows2000 en het aanpassen van bestaande systemen.
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-

‘Standaardisatie’: terugdringen van 750 toepassingen naar 250 toepassingen
binnen de Rechtspraak.
Migratie LAN- en WAN-verbindingen: migreren naar nieuwe verbindingen van
een externe leverancier en vervangen van het eigen netwerk voor Rechtspraak
en Openbaar Ministerie.
‘Verbeteren Technische Infrastructuur en Beheer’: wegwerken van achterstallig
onderhoud in de ICT-infrastructuur van de Rechtspraak en het Openbaar
Ministerie op locaties bij gerechten, parketten en de beheerorganisatie.
Justitiebrede aanbestedingen en implementaties op het gebied van ICTinfrastructuur.
Architectuurbureau: implementeren en leiding geven aan het
architectuurbureau van de Rechtspraak voor gegevens-, applicatie- en
infrastructuurarchitectuur.

1991 – 2001
Ministerie van Justitie, Programma Versterking Rechterlijke Organisatie &
Bureau Internetsystemen en -Toepassingen Rechterlijke Organisatie,
Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie, projectmanager
Verschillende projecten gerealiseerd in de rol van projectmanager,
implementatiemanager of testleider
- Als projectleider aansturen van implementaties van nieuwe releases van de
maatwerkapplicaties van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak; De
releasekalender kent vier releases per jaar. Met de releases worden fouten
opgelost, wensen doorgevoerd en bevatten met name wijzigingen voor
projecten voor de gerechten en de parketten; Het grootste deel van de
functionaliteit van de hieronder genoemde projecten is via releases
beschikbaar gesteld aan de gebruikersorganisatie.
- Projectleider Opleiding en Invoering ‘Rapsody’: verantwoordelijk voor de
introductie van een Management Informatie Systeem bij de Rechtspraak en
het Openbaar Ministerie.
- ‘Migratie Rapsody’: vervangen van bestaande servers en migratie naar hogere
versie van het RDBMS, VMS en management informatie bevragingstool Quest.
- Projectmanager ‘Mijn Zaken’: realisatie en implementatie van een systeem
voor het raadplegen door advocatuur van civiele zaken via internet.
- Projectmanager Consistente Straftoemeting: digitaliseren van vonnissen en
arresten en toegankelijk maken van de motivering van de
straftoemetingsbeslissing.
- Projectmanager ‘ICT Proeflokaal’: implementeren en demonstreren van ICT
toepassingen voor de Rechtspraak; De zittingzaal van de toekomst met daarin
systemen voor digitale verhoren (videoconferencing), spraakherkenning,
biometrie, electronische dossiers, document management,
workflowmanagement en beslissingondersteuning.
- Implementatiemanager ‘Millennium’: begeleiden van gerechten en parketten
Officier van Justitie bij het aanpassen en in gebruik nemen van landelijke en
lokale systemen.
- Projectmanager ‘Luris’: realisatie en implementatie van een systeem voor
internationale rechtshulpverzoeken voor Politie en Justitie.
- Projectmanager ‘Compas Huisstijl’: doorvoeren van een nieuwe Justitie
huisstijl en functionaliteit voor het genereren van documenten in alle output van
het primaire proces systeem voor strafzaken.
- Testleider ‘Cebes’: testen van een systeem voor het Bureau
Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie voor conservatoir beslag voor de
executie van opgelegde ontnemingsmaatregelen.
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-

Teamleider ‘Gouden Delta’: aansturen van realisatie en implementatie van een
landelijk beleidsinformatiesysteem van afgedane strafzaken voor het Openbaar
Ministerie.

1982 – 1991
Ministerie van Justitie, parket Officier van Justitie en rechtbank ‘sHertogenbosch
- Beleidsmedewerker: zelf ontwikkelen en toepassen van een instrument voor
het sturen op kwaliteit van afhandeling van zaken en de bedrijfsvoering van het
parket Officier van Justitie in ’s-Hertogenbosch.
- Medewerker rechtbank ’s-Hertogenbosch: kabinet rechter-commissaris en
strafgriffie.
1980 – 1981
Ministerie van Defensie, dienstplicht.

Opleidingen:
2008
Projectmanagement, certificering Prince2 Foundation en Prince2 Practioner.
1999 - 2006
Wetenschappelijk Onderwijs aan de Open Universiteit. Technische Informatica,
certificering voor de modulen: Oriëntatie op informatica, Beginselen van
informatica, Discrete wiskunde A, Beheer van informatiesystemen, Visueel
programmeren met Java, Objectgeoriënteerd programmeren met Java,
Management en ICT: een introductie, Interactieve multimedia, Informatiesystemen:
modelleren en specificeren, Databases, ontwerpen en bevragen en Propedeuse
ICT-practicum.
1989 – 2006
Persoonlijke vaardigheden, Onderhandelen, Prince2 Projectmanagement,
Professioneel Leiding geven, Ambi modulen.
1984 – 1987
Interne trainingen en opleidingen Justitie: Primaire opleiding Justitie, Middle
management en Basiscursus informatica.
1980
Diploma Havo, Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch, vakken: Nederlands, Engels,
wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.
Anderen over Laurens Verhulst
Stuurt doelgericht met respect voor mens en organisatie. Doorzetter die graag
zaken aanpakt en goed een lijn vasthoudt. Communiceert gemakkelijk en is goed
in staat de verbinding te leggen tussen de business en IT. Is overtuigend en
stressbestendig. Spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheid, krijgt mensen
mee in een beweging en zorgt voor resultaat.
Sterke eigenschappen
Doorzettingsvermogen, communicatief vaardig, overtuigend en stressbestendig. In
staat om in een complexe en politieke omgeving doelen te realiseren.
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Talen
Taal
Engels
Duits
Frans

Spreken
Goed
Goed
Redelijk

Schrijven
Goed
Basiskennis
Basiskennis

Lezen
Goed
Basiskennis
Basiskennis

Hobby's
Sporten: MTB en fitness. Trompet spelen.
Referenties
Een lid van de Raad voor de rechtspraak, een directeur bedrijfsvoering van een
gerecht, een lid van het bestuur van een accountantskantoor en een directeur van
een internet software & solutions provider.
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