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Karel van der Linden   

Van Damstraat 30, Putten 
Mob. +31 6 209 74 777 
Geb. 29-08-1959 
Email: Karel@vLinden.nl  

Profiel: 

Ik ben een zeer ervaren IT Architect en Project Manager met meer dan 25 jaar IT-ervaring. 

Mijn ervaring als Architect heb ik opgedaan door ontwerp design en development van Software en databases en 

data warehouses en in Support en Delivery van Infrastructuur. Dit wordt ondersteund door een grote kennis van 

zaken van een groot aantal bedrijfssectoren, zoals toonaangevende banken, (pensioen) verzekeringen, 

overheidsorganisaties, multinationals en midden en klein bedrijf.  

Als projectmanager heb ik naast projectmanagement, teammanagement en business consultancy met veel 

succes multiculturele, multifunctionele en offshore projectteams geleid. 

Mijn kracht ligt in het direct beschikbaar hebben van structurele oplossingen en een zuivere vertaling van 

business intenties naar IT-consequenties en omgekeerd de vertaling van IT-mogelijkheden naar business 

opportunity’s. Hierdoor kan het businessmanagement zich een compleet beeld vormen en worden juiste 

onderwerpen besproken. 

Inzetbaar als Software, Data en Enterprise Architect, IT Consultant, IT-adviseur, Projectmanager, Teammanager, 

en coach.  

Samenvatting CV: 

 Ik leidde als Project Manager van Verizon voor de ABNAMRO een soepel lopend Infrastructuur Delivery 

factory in samenwerking met de vele vendors en overige stakeholders.  

 Als Architect van TwinXS introduceerde ik DevOps en was in staat de druk weg te nemen met realistische 

architectuur. 

 Bij Infosys introduceerde ik als Projectmanager Scrum en de Software factory voor het outputmanagement-

programma van ABNAMRO en heb veel offshore projecten geleid. 

 Als Metrics Consultant bij ING en Rabobank realiseerde ik enorme besparingen op project en programma 

kosten, door de druk en informatie op de juiste plek te leggen. 

 Bij Cordys implementeerde ik, veelal als Scrum Master, essentiële systemen zoals ERP, HRM, CRM, CMS en 

DMS systemen. 

 Voor LogicaCMG was ik Lead Technical Architect voor de Oracle toolset en de Oracle Database. Daardoor 

was ik de vraagbaak voor de Oracle-projecten in de regio. Ik leidde de volledige vervanging van de security 

infrastructuur bij Fortis ASR, introduceerde software metrics bij de Audit van het systeem van L&NV en zette 

de Oracle softwaremigratiefabriek op als Architect. 

 De Euro migratie bij Randstad Nederland, Tempo-Team, Capac, Yacht en Randstad Holding verliep soepel 

onder mijn leiding, mede door de uitgebreide ketentest vooraf en de goede communicatie rond de migratie. 

 Als Architect en ontwikkelaar van een pensioen administratiesysteem is voor Van Spaendonck een systeem 

neergezet met een onvergelijkbaar korte time tot market voor pensioenproducten. 

 Onder mijn leiding werd bij de SVB (Kinderbijslag en AOW) de migratie van ontwerpdocumentatie naar een 

case-tool SDW volledig geautomatiseerd. 

 Mijn loopbaan is begonnen bij Cacao de Zaan waar we een nieuw logistiek systeem opgeleverd hebben.  
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Ervaringsoverzicht 

VERIZON BUSINESS, Amsterdam dec. 2013 – heden 

Projectmanager van de Infrastructuur Delivery factory voor ABNAMRO 

Verizon beheert de netwerk infrastructuur van ABNAMRO. Ik ben Project Manager van Office Files en 

coördineerde daarnaast verschillende complexe projecten en test projecten zoals IDS, IPTV, Internet of Things 

en Quality of Service. De risico’s van netwerkwijzigingen zijn verminderd door het implementeren van een 

representatie testnetwerk (budget 1mln). Hierbij was de afstemming tussen de verschillende Vendors, (KPN, 

IBM, Tele2, Ricoh, Wincor etc.), en de diverse interne stakeholders (Facilities, Delivery Management) essentieel.  

TWINXS, Almere, jan. 2014 – maart 2016 

Architect van een totaalconcept voor bouwplaats beveiliging 2XS 

Als Architect introduceerde ik DevOps bij TwinXS. Ik was in staat de druk weg te nemen met realistische 

architectuur waarbij op een zeer praktische manier gebruik van de Internet of Things. Onderdelen hiervan waren 

de Enterprise versie, de ondersteuning van vingerscanapparatuur en het datawarehouse op basis van NoSQL. 

Hierbij kregen versiebeheer, changebeheer en de test architectuur grotere aandacht. 

INFOSYS, Amsterdam, dec. 2011 – nov. 2013 

Projectmanager van het outputmanagementprogramma van ABNAMRO.  

Stream lead van de Savings en Generic Services 

Als Teammanager en Scrum Master van het EngageOne/DOC1 programma zorgde ik dat het outputmanagement-

programma van de ABNAMRO migreerde naar moderne technologie. Ik stuurde de offshore ontwikkel en test 

werkzaamheden van het programma aan. Als architect introduceerde ik Scrum en de Software factory voor het 

outputmanagementprogramma van Document Services.  

Als Stream lead van het ABNAMRO TOPS programma was ik verantwoordelijk voor de Savings en Generieke 

Services streams (BPM/SOA) in TIBCO inclusief het offshore team.  

Ik leidde de overdracht van Desktop Services van ABNAMRO naar Infosys. 

QSM, Amsterdam, Utrecht, mrt. 2008 – aug. 2011 

Metrics Consultant bij ING en Rabobank met grote besparingen op project en programma kosten. 

Ik adviseerde projectmanagers, test managers, Scrum Masters en programmamanagers van o.a. Financiële, 

Datawarehouse, Data mart en test trajecten. Voor de Rabobank Lean implementatie, stelde ik samen met het 

data managementteam de KPI-definitie op en was betrokken bij Master Data Management.  

Ik was verantwoordelijk voor de inrichting van het projectserviceproces en de monitoring van projectbudgetten 

(van 200k – 60mln). 

 

CORDYS (OPENTEXT), Putten, nov. 2006 – feb. 2008 

Projectmanager en/of Scrum Master van alle interne IT-projecten. 

Als implementatie manager van ERPLn, SugarCRM, HumanWave, OpenCMS en OpenDMS en diverse Cordys 

applicaties was ik verantwoordelijk voor het budget, vendormanagement, projectplanning, projectrapportages, 

beheerprocedures en incidentmanagement en de datakwaliteit van ERPLn en SugarCRM. 
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LOGICACMG, Arnhem, Den Haag, Amstelveen, feb. 1993 – okt. 2006 

Architect en Projectmanager van een Software factory, Architect van een Pensioensysteem. 

LogicaCMG’s Lead Technical Architect van de Oracle toolset en Database Project Manager van diverse projecten 

bij diverse klanten van LogicaCMG, zoals CMS (Politie), Business Intelligence (Wegener, CJD, Pharmo), Microsoft 

(CFI), de vervanging van volledig security infrastructuur van Fortis ASR. 

Data en Software architect van het pensioen administratiesysteem van Van Spaendonck met een zeer korte time 

tot market voor pensioenproducten. 

Ik bepaalde de software metrics van de administratiesystemen van L&NV / Laser en was Architect en 

Projectmanager van de eerste Oracle softwaremigratiefabriek. 

Activity Leader of het Cloud Toolset Repository project van het EU BeInGrid programma en leider van het design-

migratieteam bij de SVB. 

DATATEAM, Hoofddorp, feb. 1987 – jan. 1993 

Projectmanager van het Euro project van Randstad, Tempo-Team en Capac, Yacht. 

Project en Test manager van het complete Euro Transitie project van Randstad Nederland, Tempo-Team, Capac, 

Yacht en Randstad Holding. Zette een volledige ketentest op en voerde deze uit. Verantwoordelijk voor het 

budget (4mln), stakeholder management, projectplanning, change management en communicatieplan.  

Team manager of the development, support and test team of the Royal Navy VPA and SAD Systems. 

Ik was Systeem Analist, Functioneel Ontwerper en programmeur bij Digital Equipement, Vegro, het GAK en ASF. 

CAP GEMINI NEDERLAND, Utrecht, mei 1984 – jan. 1987 

Software developer en designer van het Bedrijf Informatie Systeem voor het ECN in Petten. 

Technisch Ontwerper en programmeur bij het ECN, Young & Rubicam (reclamebureau) en Cacao de Zaan. 

Opleiding 

Doctorandus Natuurkunde met bijvak Informatica, (1983)  
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, Amsterdam 

Academisch werk- en denkniveau. 
Spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels. 

CERTIFICATEN 

 Gecertificeerd Prince II practitioner  

 Gecertificeerd Scrum Master 

 Gecertificeerd Functie Punt Analist 

 Gecertificeerd NLP Practitioner 

 Gecertificeerd QSM Seniorconsultant  

 Gecertificeerd TOGAF 9  

KENNIS COMPONENTEN 

 IBM, Oracle, JEE7, Microsoft, Databases, Cloud, Software en Infrastructuur 

 Business cases, investeringsvoorstellen, begrotingen, plannen, risico’s  

 Vendormanagement en stakeholdermanagement  

 Stabiel, creatief, innovatief, overtuigend 

 Architectuur en projectmanagement 


