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Karel van der Linden   

Ceintuurbaan 292, Bussum 
Mob. +31 6 209 74 777 
Geb. 29-08-1959 
Email: Karel@vLinden.nl  

 

Profiel: 

Karel is een IT Project Manager en een IT Architect, resultaat- en oplossingsgericht met veel belangstelling voor 

nieuwe ontwikkelingen. Hij heeft een ervaring in zowel IT infrastructuur (netwerken, datacenter) als software 

development (en pakketimplementatie). Dit wordt ondersteund door zijn uitgebreide kennis van een breed scala 

aan bedrijfssectoren, zoals de industrie, banken, financiële instellingen, overheidsorganisaties, multinationale 

ondernemingen.  

Karel is een enthousiast en gemotiveerd professional met het vermogen om kosteneffectieve en risico 

verminderende oplossingen met succes te implementeren, ook als eisen of wensen onvolledig of onzeker zijn.  

Ervaring: 

• Opzet en management van soepel lopende factory voor de infrastructuurwijzigingen in het 

kantorenlandschap van ABNAMRO. Met veel overzicht, controle en efficiëntie wordt de infrastructuur van 

kantoren opgezet, omgebouwd en afgebouwd zonder verstoring in de dagelijkse financiële operatie. 

• Architect van TwinXS voor hun bouwplaats toegangscontrole systeem (vingerafdrukscanner). 

• Projectmanager en Scrum master voor Infosys van de Software factory voor het outputmanagement-

programma van ABNAMRO.  zowel onshore als offshore. 

• Metrics Consultant bij ING en Rabobank voor het doorlichten van project- en programmaplannen en de 

bijbehorende kosten. 

• Projectmanager en Scrum master voor Cordys. Karel heeft financiële, marketing en 

personeelsmanagementsystemen (ERP, HRM, CRM etc.) geïmplementeerd. 

• Lead Technical Architect Oracle voor LogicaCMG en regionaal contactpersoon voor Oracle-projecten 

waaronder Business Intelligence projecten. Ik heb de vervanging van de security infrastructuur bij Fortis ASR 

geleid, deed diverse  IT audits (o.a. L&NV) en was architect en project manager van Oracle 

softwaremigratiefabriek. 

• Project manager van Euro migratie bij Randstad Groep met veel aandacht voor de risico’s (ketentest) en een 

goede communicatie. 

• Architect en mede-ontwikkelaar van een pensioen administratiesysteem voor Van Spaendonck met veel 

aandacht voor de time-to-market van nieuwe pensioenproducten. 

• Diverse ontwerp en programmeerklussen voor Cap Gemini en LogicaCMG (CGI).  
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Periode  Functie Opdrachtgever 

2013 – heden   Verizon Business Projectmanager  Complexe Projecten ABNAMRO 

2014 –2016   TwinXS Architect TwinXS 

2011 –2013 Infosys Projectmanager en Stream lead ABNAMRO 

2008 –2011 QSM Metrics Consultant ING en Rabobank 

2006 –2008  Cordys  Projectmanager en Scrum Master Cordys 

1993 –2006 LogicaCMG Data en Software Architect, 

Projectmanager, BI adviseur 

o.a. Politie, Wegener, CJD, 

Fortis ASR. Van Spaendonck, 

Europese Unie, SVB. 

1987 –  1993 DataTeam Projectmanager,  Development lead 

Systeem Analist, Functioneel Ontwerper en 

Programmeur 

Randstad Groep, Marine, 

Digital Equipement, Vegro,  

GAK en ASF 

1984 – 1987 Cap Gemini Nederland Technisch ontwerper en programmeur o.a. ECN 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. 

KERN COMPETENTIES: 

• Motiveren van multidisciplinaire teams  

• Oplossingsgericht én Conceptueel. 

• Zorgt dat er dingen gedaan worden; zorgt dat de goede dingen gedaan worden 

• Verdeelt de tijd met beleid over alle onderwerpen 

• Kennis van legacy en up-to-date met moderne technologie 

CERTIFICATEN 

• Gecertificeerd TOGAF 9  

• Gecertificeerd Prince II practitioner  

• Gecertificeerd Scrum Master 

• Gecertificeerd Functie Punt Analist 

• Gecertificeerd NLP Practitioner 

• Gecertificeerd QSM Senior consultant  

KENNIS COMPONENTEN 

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

• Business cases, investeringsvoorstellen, begrotingen, planningen, risico’s  

• Leveranciers management en stakeholder management  

PUBLICATIES 

Windows Future Storage 

PRESENTATIES  

BVE-IT (nOISe) 


