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Agile Coach | Scrum Master | People Manager
Met een achtergrond in de IT als project- en operationeel manager heb ik ervaring in het leiden
van teams en projecten. In de loop der tijd ben ik me steeds meer gaan richten op coachen en
faciliterend leiderschap in rollen als A
 gile Coach en People manager. Ruim 10 jaar geleden ben
ik begonnen met het implementeren van Scrum en het begeleiden van multi-gedisciplineerde
teams.
Sindsdien ben ik me ook team-overstijgend gaan richten op proces- en organisatie binnen ITafdelingen en tussen business en IT. In mijn laatste rol als Agile Coach heb ik een MKB bij een
Agile transitie begeleid. Hierbij heb ik zowel bottom-up gewerkt, door het inrichten en coachen
van Scrum Teams, als ook top-down door presentaties en te werken met MT en de business aan
de Agile mindset, strategie en roadmap.
Aanvullend heb ik een opleiding tot p
 rofessioneel coach gevolgd en ben ik in staat collega’s te
begeleiden bij p
 ersoonlijke ontwikkeling en te ondersteunen in H
 R-gerelateerde zaken. In de
laatste 2 jaar heb ik in Spanje gewoond waar ik een d
 evelopment kantoor voor een
Nederlandse werkgever heb opgezet. Hierbij was de uitdaging het opschalen van onze capaciteit
en te zorgen voor een succesvolle remote samenwerking van de Scrum-teams.

Kerncompetenties en ervaring
✔ Team & organisatieontwikkeling
Agile coaching en transitie (MKB), Scrum
implementatie, teamcoaching, communicatieen procesverbetering, business-IT integratie,
✔ Operationeel en project management
Ontwikkelen van IT-teams, producten en
diensten met achtergrond in web
development, Big Data, game development,
CI/CD, TDD, outsourcing & remote working

✔ HR-gerelateerde taken
Werving, interviews, assessments, evaluatieen voortgangsgesprekken, POP’s, BILA’s,
opzetten nieuwe beoordelingsstructuur /
360-feedback
✔ Persoonlijke ontwikkeling
Professioneel coach,
competentieontwikkeling
✔ Ondernemerschap
Opzetten near-shore development kantoor,
werkzaamheden als zelfstandig ondernemer

Ambitie
Mijn passie ligt in werken (en blijven leren) met teams en organisaties a
 an transformatie en
alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Ik heb het dan niet enkel over Agile-transformaties,
maar aan de algehele beweging die steeds meer organisaties nu zichtbaar aan het maken zijn.
De beweging naar meer zelfsturing, naar authenticiteit bij collega’s, dienend leiderschap en de
ontwikkeling van vertrouwen en commitment bij teams. Ik krijg energie van het werken met
mensen en ben altijd op zoek naar waar ik de meeste waarde toe kan voegen.
Op mijn eigen groeipad krijg ik graag de ruimte om me naast coach ook verder als trainer te
ontwikkelen en wil ik nieuwe kennis en praktijken blijven leren om mensen en teams nog beter
te helpen bij effectief veranderen.
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WERKERVARING
Zelfstandig | Coach

Zelfstandig, Alicante | Spanje

mei. 2017 – juni. 2018

Verantwoordelijkheden
Na de opzet van het kantoor nog 1 jaar langer in Spanje gebleven. Online personal
coaching opgezet en groepscoaching via Meetup.com gefaciliteerd. Websites
gebouwd. Cryptocurrency en bitcoin trading. Helpen organiseren van 2 retreats incl.
marketing / promotie.
Belangrijkste resultaten
✔O
 nline coaching en groepscoaching, web development, leren daytraden

Manager Coosto Spain | Agile Coach
Coosto, Alicante, Spanje

mrt. 2016 – apr. 2017

Verantwoordelijkheden
Initiatief, planning en uitvoering van een near-shore development kantoor in Alicante,
Spanje t.b.v. opschalen development capaciteit. Opzet en renovatie kantoorpand,
dienstverleners, werving personeel, coaching van remote Scrum-teams. Focus op
effectieve communicatie en technologie t.b.v. de samenwerking tussen kantoor en
HQ.
Belangrijkste resultaten
✔O
 pzet en dagelijkse operatie development kantoor in Spanje (8 fte)
✔R
 emote Scrum-teams, effectieve communicatie, kennisoverdracht en
samenwerking
✔L
 eren kennen van een nieuwe taal en cultuur

Agile Coach

Coosto, Eindhoven

apr. 2015 – mrt. 2016

Verantwoordelijkheden
Het leiden van de Agile transitie van deze ±150 fte organisatie met een Social Media
Monitoring SaaS-oplossing. (Re)organisatie en implementatie van Scrum-teams,
teamoverstijgende procesverbetering, aanstellen en coachen van Agile
ambassadeurs door de organisatie, Agile mindset company-wide, MT helpen met
roadmap, business en IT dichter tot elkaar brengen. People management en
verschillende HR-taken.
Belangrijkste resultaten
✔A
 gile transitie naar multi-disciplinaire Scrum-teams (IT en business), gecertificeerde
Scrum Masters en Product Owners en company-wide Agile awareness
✔B
 etrekken van Business en MT bij Scrum-events, productontwikkeling en roadmap
✔ I nnovatie evaluatie- en beloningssysteem, invoering competentieontwikkeling
✔K
 ennisontwikkeling op gebied van big data, microservices, test automation, CI/CD
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Software Development Consultant

Bas van den Berg | Zelfstandig, Eindhoven

sep. 2013 –mrt. 2015

Verantwoordelijkheden
Acquisitie en uitvoering van Agile software development opdrachten en consultancy,
met een focus op casual games. Web development.
Belangrijkste resultaten
✔O
 ntwikkeling van een Advert-game in opdracht van e-Sites, Breda voor hun klant
AA-drink en Epke Zonderland
✔E
 rvaring met web development, PHP, Javascript, HTML5

Operationeel Manager | Scrum Coach
Sheriff Gaming | Bubble Group, Eindhoven

sep. 2012 –aug. 2013

Verantwoordelijkheden
Uitvoering bedrijfsstrategie zoals bepaald door de CEO. Verantwoordelijk voor
dagelijkse operatie, product (online casino games), verbeteren van bedrijfsprocessen,
structuur en organisatie teams (±15 fte), aansturing teamleads. Prioriteren tussen
bedrijfs-, klant en medewerkersbelangen. Werving en selectie. Leveranciers.
Klantcontact. Audits en licensing.
Belangrijkste resultaten
✔R
 ealiseren van orde en structuur in een snel groeiende, hectische organisatie
✔ I mplementatie Agile werken en Scrum
✔B
 alans tussen productontwikkeling en wegwerken technical debt
✔D
 oorvertaling bedrijfsdoelen naar team- en persoonlijke doelen
✔U
 itrol online product naar mobile market

Producer | Project Manager | Scrum Master
Gamehouse Europe, Eindhoven

jan. 2008 – sep. 2012

Verantwoordelijkheden
Planning en productie van Casual games (budgetten tot € 600k). Aansturing van
interne (±15 fte) teams en outsourcing studios. Centrale punt tussen de verschillende
partijen, o.a. development studios, schrijvers, audio, QA- en packaging afdelingen, Art
directors, marketing etc. Verschillende HR-taken zoals interviews, evaluatie, POP’s en
competentie coaching van teamleden.
Belangrijkste resultaten
✔S
 uccesvolle oplevering parallelle projecten, binnen gestelde tijd, scope en kwaliteit
✔ I mplementatie Scrum bij meerdere teams en vervullen Scrum Master rol
✔S
 uccesvolle uitrol van PC naar Mac, iPhone, iPad in de Appstore
✔Z
 owel waterval als Scrum methodieken succesvol toegepast
✔O
 pleiding professioneel coach en coaching teamleden
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Game Developer | C++ Programmeur
Gamehouse Europe | Zylom, Eindhoven

jan. 2005 – dec. 2007

Verantwoordelijkheden
Technisch design en (C++) implementatie van Casual games.
Belangrijkste resultaten
✔O
 ntwikkeling van meerdere succesvolle Casual games, waaronder het
vlaggenschip van GameHouse: de Delicious series

OPLEIDING
Post-Bachelor opleiding | Professioneel Coach

2011 - 2011
Diploma behaald

Bachelor | Mens & Informatica

2000 - 2004
Diploma behaald

Atheneum

1993 - 2000
Diploma behaald

TC University, Utrecht

Fontys Hogescholen, Eindhoven
Sondervick College, Veldhoven

TRAINING & CERTIFICERING
Spreken met impact | Verbaal meesterschap, Remco Claassen

2018

Professional Scrum Master | PSM I, Prowareness

2015

Professional Scrum Product Owner | PSPO I, Prowareness

2015

Virtual Communications, Shelly Morrison Associates

2010

Winning Negotiations, Shelly Morrison Associates

2010

OVERIGE VAARDIGHEDEN & HOBBIES
Talen
Nederlands (moedertaal)
Engels (gevorderd)
Spaans (basis)

Hobbies
Koken, lezen, piano
Hardlopen, yoga, snowboarden, kitesurfen
Zelfontwikkeling, meditatie, coaching

Rijbewijs B
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