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Persoonlijke kenmerken 
Sociaal, werk graag in kleinere teams. Mijn manier van werken is het beste te typeren als een zakelijk energieke 
aanpak, bereid mensen te helpen ook op voor mij minder bekende terreinen. Mijn analytisch vermogen helpt om 
problemen en situaties snel te doorzien. Ik geef niet snel op en kan daardoor ook veeleisend zijn, zowel voor mezelf 
als voor anderen. Humor is voor mij een belangrijke voorwaarde; het helpt om te relativeren en plezier te houden in 
mijn leven. 

Hobby’s / interesses 
Zeilen, hardlopen, theater- en concertbezoek, muziek, fotografie, koken, lezen, (verre) landen verkennen, 
ontwerp/bouw + beheer Open Source CMS (eigen sites en voor de watersportvereniging www.wsv-herkingen.nl) 

Vervulde functies 
• Implementatiemanager 
• (Business) Consultant / Projectmanager / (Technisch) Projectleider 
• Change Management consultant / Service Level Manager / Risk Management consultant 
• Interim manager 
• Coach / Trainer / Docent 
• Coördinator Financiële en Personele informatiesystemen 
• Ontwerper / Informatieanalist 
• Applicatiebeheerder 

Gewenste functie 
Mijn gewenste functie ligt op het snijvlak van business en ICT. Hierbij inzetbaar als: 

• Implementatiemanager  
• Business consultant 
• Projectmanager 
• Informatieanalist / Functioneel ontwerper 
• Interim manager 
• Trainer / coach 

Huidige functie 
DGA van e-Factive BV (full time) 

Waarderingsprijs 
Op 18 september 2010 van het Bestuur van de WSV Herkingen de Waarderingsprijs gekregen waarbij de volgende 
tekst door de Voorzitter is uitgesproken: 

Vanwege zijn onaflatende energieke en professionele aanpak van het maken en onderhouden van de 
Website van onze Watersportvereniging. Hierdoor levert hij een belangrijke bijdrage aan de informatie-
uitwisseling binnen de Watersportverening. 

 

Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) 

Adres 
 
Telefoon 
Mobiel 
e-mail 

Bocht van Guinea 44 
2515 MA  Den Haag 
+31 70 – 3 650 700 
+31 6 – 54 66 11 21 
gregor@e-factive.nl  

Nationaliteit Nederlandse 
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Opdrachtgeversoverzicht 
Organisatie KPN  N&SD (e-Factive BV) Implementatiemanager 
Periode maart 2013 – augustus 2012 
Opdracht Implementeren van nieuwe releases bij KPN Network en Service Development 
Omschrijving 
Binnen de afdeling Innovatie van N&SD voor verschillende projecten implementaties gemanaged, t.w.: 
• Upgrade ETN-netwerk naar grotere bandbreedte t.b.v. HD-TV. Politiek complex project. 
• Voorbereidingen getroffen voor migratie op TV-platform van Bridged Mode naar Routed Mode.  
• De migratie van een pilotlocatie in het ETN netwerk waarbij Alcatel Lucent Metro Core en Bridged Core 

switches naar Huawei switches zijn gemigreerd en er een capciteitsspreiding over het netwerk wordt 
gerealiseerd. Hierbij nauwe samenwerking met genoemde leverancier. 

 
Organisatie Haverhals Gevelrenovatie (e-Factive BV) Consultant 
Periode december 2012 – mei 2013 (parttime) 
Opdracht Advisering Internet positioneringsvraagstuk  
Omschrijving 
Advisering over het positioneringsvraagstuk op m.n. internet van dit bedrijf in een concurrentiegevoelige- en 
prijsvechtersmarkt. 
 
Periode juni 2012 – september 2012 
Sabatical Tijd genomen om deels solo en deels met opstappers rond het Kanaal te zeilen, Engeland, 

Kanaaleilanden, Frankrijk en België. Rijke ervaring aan indrukken opgedaan. 
 
Organisatie KPN  ITNL IT4W&O OSS-fiber (e-Factive BV) Implementatiemanager 
Periode maart 2011 – april 2012 
Opdracht Aansturen van implementaties van nieuwe releases in de OSS keten voor KPN FTTH en FTTC 
Omschrijving 
• In een complexe IT-architectuur van KPN Innovatie implementaties voorbereiden en leiden om nieuwe 

releases in de glasketen operationeel te maken, waarbij krappe timing en high availability cruciaal zijn 
• Aansturen van multidisciplinaire implementatieteams, bestaande on-shore en offshore (India) medewerkers 
• Afstemmen van implementaties met diverse stakeholders, daarbij linking pin tussen bouw, beheer en business 
• Aandragen en doorvoeren van verbetervoorstellen voor het implementatieproces 

 
Organisatie J.W. van de Meene basisschool (e-Factive BV) ICT begeleider / Business Consultant 
Periode maart 2010 – december 2011 
Opdracht Begeleid de nieuwbouw van deze basisschool bij het ontwikkelen van een ICT visie en zorg dat deze 

wordt geïmplementeerd 
Omschrijving 
• I.o.m. directie en stichtingsbestuur een ICT-visie opstellen en het bijbehorende ICT-beleid vaststellen 
• Automatisering van documentstromen 
• ICT-architectuur ontwerpen, gericht op de toekomst van deze basisschool 
• Projectbegeleiding van de implementatie doen 
• Trainingsplan opstellen en zorgen dat de medewerkers getraind worden 

 
Organisatie Saxion Hogeschool (e-Factive BV) Hogeschool docent 
Periode april 2010 – augustus 2010 
Opdracht Coachen studenten bij Verandermanagementopdrachten 

College IT-Alignment verzorgen 
Omschrijving 
• Begeleiden/coachen studenten bij extern uit te voeren verandermanagementopdrachten 
• Studenten werkzaam bij de Belastingdienst en deeltijdstudenten begeleid bij het het opzetten van een 

methodiekenbank (IT-Alignment) 
 
Organisatie Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (e-Factive BV) Projectleider / 

-coördinator 
Periode november 2008 – april 2010 
Opdracht Aansturen van groepen (technisch) specialisten voor korpsbrede en –overstijgende projecten 
Omschrijving 
• Leiding geven aan een team dat verantwoordelijk is voor de technische herinrichting van de infrastructuur van 

het intranet (gebaseerd op Tridion en met als search engine FAST) van Regio Politie Amsterdam Amstelland. 
Hierbij ook meegeschreven aan verbetervoorstellen hoe met de documentenstroom om te gaan. In deze rol 
was ik een verlengstuk van de Programmamanager, die werkzaam was voor RPAA  

• Verantwoordelijk voor de uitrol van het systeem voor de Basis Voorziening Vreemdelingen in de 
vreemdelingenketen in de regio Noord-West (Webfit) en de aansturing van operationeel specialisten 

• Leiding gegeven aan de uitrol van het systeem voor de Basis Voorziening Identiteitsvaststelling (BVID) van 
verdachten in de strafrechtketen in de regio Noord-West 

• Technisch verantwoordelijk voor de invoering van o.a.: 
o de nieuwe telefooncentrale voor het call center 0900-8844 en de latere koppeling aan I3S + NSA 
o het Intake & Service Support Systeem (I3S) 
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o upgrade Powerfuse 2008 
o Multi Functionele Printers met One Action Flow in het korps van Amsterdam 
o koppelingen van en naar BVH, met o.a. Konfisk, TRIS en Delta 

• Directe aansturing van groepen medewerkers (Windows beheerders, Database (Sybase / Oracle / MS-SQL) / 
Unix beheerders, netwerk- en storage beheerders) voor de uitvoering van projecten 

• Onderzoek naar en advisering over mogelijke invoering van Citrix Password Manager 
• Opstellen impactanalyses, plannen van bijbehorende activiteiten en daarover rapporteren 
• Verrichten van kwaliteitscontroles en adviseren over eventueel te nemen maatregelen 

De werkprocessen waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd zijn op ITIL  en een vtsPN-eigen Prince2-aanpak 
gebaseerd. 
 
Organisatie TNT Head Office BV (e-Factive BV) Business Consultant 
Periode april 2008 – november 2008 
Opdracht Ontwerpen en invoeren van een taxonomie voor een document management systeem (Livelink) 
Omschrijving 
• Ontwerpen taxonomie (betekent i.d.g. classificatie van documenten) 

o Maakte onderdeel uit van het internationale Document Management Programma  
o PID geschreven voor het taxonomie-project.  
o In overleg met de financieel directeur (projecteigenaar) een nieuw model ontworpen voor de taxonomie 

voor het te implementeren document management systeem. 
o Een Engelstalige reference group opgezet die op tactisch niveau opereert en bewaakt of de wensen/eisen 

van de business worden afgedekt door de te ontwikkelen taxonomie. Hierbij verantwoording afgelegd aan 
de internationale stuurgroep. 

o Diverse complexe financiële projectdocumenten o.b.v. de taxonomie geclassificeerd en in het document 
management systeem Livelink ingevoerd, zodanig dat deze in het document management systeen ook 
vindbaar zijn. Dit ter test van de taxonomie in Livelink. 

o Gebruikers begeleid bij het classificatie proces van bestaande (niet-) elektronische documenten. 
o Produktbeschrijving geschreven waarmee de business units geïnformeerd worden over de taxonomie en 

het document management systeem. Daarmee ook actief BU’s geworven om het systeem te gebruiken. 
• PID geschreven voor de implementatie van het groep document management systeem 
• Business case geschreven voor een te starten workflow management project 
• Managementrapportages gemaakt 

 
Organisatie IntegratiePartners Associate 
Periode september 2008 – heden 
 IntegratiePartners begeleidt organisaties bij het succesvol integreren van overgenomen bedrijven. 

Mijn rol hierbij is het uitvoeren van bedrijfsanalyses, het maken van procesgerelateerde fit-gap-
analyses en het doen van voorstellen om tot data-integratie te komen. 

 
Organisatie Waterschap Evides (e-Factive BV) Change Management- / Business consultant 
Periode oktober 2007 – maart 2008 
Opdracht Invoering ITIL-proces Change Management en Coaching teamleider Regie & Beheer  
Omschrijving 
• Ontwerpen en invoeren van het proces Change Management 

o Vanuit een nul-situatie het ITIL-proces Change Management ontworpen en ingevoerd waarbij m.n. een 
pragmatische uitwerking is gerealiseerd, binnen de door het management gestelde kaders 

o Dit proces in de Regie & Beheer-organisatie ingevoerd door training en inhoudelijke ondersteuning te geven 
o Standaard changes gedefinieerd en deze i.o.m. de Servicedesk doorgevoerd in HP Service Desk 4.5 
o Bestaande rapportages geanalyseerd en een selectie daarvan vertaald naar nieuwe rapportages (zowel 

inhoud als vorm) en de workflow geoptimaliseerd 
o Prestatie indicatoren gedefinieerd voor het kunnen sturen van het changeproces, bijv. het aantal incidenten 

dat uit het doorvoeren van een change is voortgekomen. De rapportages heb ik ontworpen o.b.v. de data 
uit de CMDB. Hiervoor het gegevensmodel gebruikt. Deze rapportages zijn input voor het change-overleg. 

o Ad-intrim Changemanager 
o Meegeschreven aan de produkten- en dienstencatalogus, door o.a. diensten inhoudelijke te beschrijven  

• Coaching teamleider Regie & Beheer 
• Meegeschreven aan het outsourcingscontract voor de outsourcing van de KA-omgeving 

 
Organisatie EnZa zaden (e-Factive BV) Risk Management consultant 
Periode augustus 2007 – november 2007 
Opdracht Uitvoeren van een ICT risico-analyse 
Omschrijving 
Voor een internationale zadenhandel voor de ICT-omgeving een risicoanalyse uitgevoerd en een calamiteitenplan 
opgesteld o.b.v. de risicoanalyse. Het advies is tot stand gekomen door het houden van workshops met betrokken 
afdelingmanagers.  
 
Organisatie HS Leiden  Gastdocent 
Periode april 2006 – juli 2006 
Opdracht Collegeblok ‘ICT-toepassingen in de organisatie’ ontwikkeld en verzorgd 
 
Organisatie HHS afdelingen ICT & Media, CE, IBMS (e-Factive BV) Hogeschooldocent / Projectleider 
Periode januari 2003 – september 2007 
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Organisaties O&I Transfer, IIR Training en St. E&M (e-Factive BV)  Trainer SLM / Webbeheer  
Periode september 2002 – januari 2003 
Opdracht • Voor IIR Training diverse trainingen verzorgd op het gebied van Service Level Agreements en 

Key Performance Indicatoren. Bij deze laatste het gebruik van data uit een configuratie-
database uitgewerkt. Tevens hierbij rapportages gedefinieerd o.b.v. het gegevensmodel van de 
configuratie-database.   

• Meerdaagse training ontwikkeld en verzorgd voor webbeheerders van het intranet van het 
Ministerie voor LNV 

• Meerdaagse training financiële beslissingmodellen ontwikkeld en verzorgd voor St. Economie & 
Management.  

 
Organisatie Stichting Sterrekind (e-Factive BV) Migratie adviseur / Business Consultant 
Periode mei 2002 – juli 2002 
Opdracht Tref de voorbereidingen dat de migratie naar een nieuwe versie van de Sterrekind-applicatie 

mogelijk wordt en zorg dat deze wordt uitgevoerd. Zorg dat alle voorbereidingen zijn getroffen zodat 
het beheer van hard- en software door derden kan worden overgenomen. 

Omschrijving 
De Stichting Sterrekind heeft als doel de kwaliteit van leven van het langdurig zieke kind te verbeteren door het 
inzetten van ICT-middelen in zorginstellingen. In deze opdracht zijn alle voorkomende werkzaamheden 
gecoördineerd tussen de medewerkers van Sterrekind en de zorginstellingen. Vanuit deze rol zijn eveneens de 
voorbereidingen getroffen voor het aansluiten van nieuwe zorginstellingen op de Sterrekind-applicatie. 
 
Organisatie IIR-Training/Qforce (e-Factive BV) Consultant 
Periode juni 2002 
Opdracht Ontwikkel een training Service Level Agreements  
 
Organisatie Kvaerner Process Netherlands BV (e-Factive BV) Projectmanager / Informatieanalist 
Periode februari 2002 – november 2002 
Opdracht Beschrijf het goedkeuringsproces van tijdkaarten voor de huidige en gewenste situatie en maak een 

fit-gap-analyse. Doe hetzelfde, maar dan voor het proces van de behandeling van de 
binnenkomende facturen. Herontwerp en implementatie workflow time sheet afhandeling op Oracle 
Financials.  

Omschrijving 
Voor Kvaerner Process Netherlands BV, een Engineering & Construction bedrijf, is vanuit de afdeling Accounting 
voor genoemde processen de huidige en gewenste situatie beschrijven. Vervolgens is o.b.v. een fit-gap-analyse een 
aantal verbetervoorstellen gedaan om tot optimalisering en efficiencyverbetering van deze processen te komen. De 
beschrijvingen zijn vervolgens omgezet naar een ontwerp zodat deze in Oracle Workflow konden worden 
geïmplementeerd. Voorts de rapportages (tabellen en grafieken) ontworpen die inzicht geven in de geregistreerde 
uren. Dit alles in nauwe samenspraak met gebruikers en ontwikkelaar, waarbij de ontwikkeling vanuit Engeland 
worden gedaan. 
 
Organisatie WBA via De Bataviagroep BV (e-Factive BV) Projectmanager 
Periode februari 2002 – september 2002 
Opdracht Coördineer de werkzaamheden voor de realisatie van een intranetapplicatie voor Strategisch 

Voorbeheer voor het WBA. 
 
Organisatie Kvaerner Process Netherlands BV (e-Factive BV) Projectmanager 
Periode december 2000 – februari 2002 
Opdracht Zorg voor de migratie van Oracle Financials 10.7 naar 11i en implementatie voor 1100 medewerkers 

Oracle Internet Time. 
 
Organisatie Consult-IT (e-Factive BV) Service Level Manager 
Periode juni 2001 – december 2001 
Opdracht Opstellen en definiëren van Performance Indicatoren en Service Level Agreements 
 
Organisatie De Bataviagroep BV (e-Factive BV) Service Level Manager 
Periode augustus 2001 – december 2001 
Opdracht Service Level Agreements opgesteld voor service-afspraken tussen De Bataviagroep en enkele 

woningbouwcorporaties 
 
Organisatie Stichting Sterrekind (e-Factive BV) Operationeel manager 
Periode juni 2000 – april 2001 
Opdracht Leiding geven aan de respectievelijke hoofden Bureau en Medische Zorg. 

Optreden als hoofd Projecten en beheren van de Financiële middelen. 
 
Organisatie Haagse Hogeschool academie voor ICT & Media (deeltijdopleiding) Hogeschooldocent 
Periode september 1996 – december 2008 
Omschrijving • Onderwijs ontwikkeld en verzorgd op de gebieden Organisatiekunde en toepassing van ICT 

binnen bedrijfsprocessen 
• Communicatieve vaardigheidstrainingen ontwikkeld en verzorgd 

 
Organisatie KPN Telecom Business Unit TeleCommerce (CTG Nederland BV) Projectmanager 
Periode april 1999 – mei 2000 
Opdracht Zorgen dat continuïteits- en controleplannen t.b.v. millennium worden opgesteld voor de BU. 



Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf  

e-Factive BV   5 - 6 

 
Organisatie KPN Telecom BU Corporate Networks (CTG Nederland BV) Projectmanager 
Periode maart 1999 
Opdracht Opstellen millennium continuïteitsplan voor de Business Unit Corporate Networks 
 
Organisatie Sony Benelux B.V. (CTG Nederland BV) Projectmanager 
Periode december 1998 – februari 1999 
Opdracht Opstellen plan van aanpak en risico-analyse voor een millennium-aanpassingstraject voor Sony 

Nederland en Sony Europa. 
 
Organisatie Sony Benelux B.V. (CTG Nederland BV) Projectmanager 
Periode augustus 1998 – december 1998 
Opdracht Uitvoeren van een bedrijfsanalyse met impactanalyse waarmee duidelijk wordt wat de omvang van 

het millennium-probleem voor Sony is op de gebieden Informatie Systemen (behoudens het 
mainframe), non-IS, interfacing en robotica. 

 
Organisatie KPN Telecom Operator Services (TOS) (CTG Nederland BV) Migratie consultant 
Periode juni 1998 – juli 1998 
Opdracht Stel plan van aanpak migratie van Novell naar Windows NT op 
 
Organisatie KPN Telecom - TOS (CTG Nederland BV) Projectleider 
Periode april 1998 – mei 1998 
Opdracht Zorgdragen voor het tijdig en volledig realiseren, testen, implementeren en borgen van alle 

aanpassingen aan het systeem voor telefonisch vergaderen, opdat dit systeem millenniumproof 
wordt binnen de door de centrale projectgroep aangegeven kaders. 

 
Organisatie Moret Ernst & Young Coördinator Financiële en Personele systemen 
Periode augustus 1997 – april 1998 
Omschrijving • Planning en coördinatie uitrol nieuwe functionaliteiten 

• Coördinatie voor het operationeel houden van en veder ontwikkelen van functionaliteiten 
 
Organisatie Ordina Integrity Consultant  ISO-9001 
Periode mei 1997 - augustus 1997 
Opdracht Voorbereiden van de ISO-9001 certificering van Ordina Integrity B.V. 
 
Organisatie Regio Politie Amsterdam en Amstelland (Ordina Integrity B.V.) Business consultant / 

Informatie analist 
Periode oktober 1996 – april 1997 
Opdracht Informatieanalyse uitvoeren op de bestaande processen-verbaal, met data afkomstig uit XPol, en 

inrichten van een projectorganisatie waarmee een uitgebreid analysetraject voor de herdefiniëring 
van die formulierenstroom kan worden gestart 

 
Organisatie Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager B.V. (Ordina Integrity B.V.) Technisch 

consultant 
Periode juni 1995 – december 1995 
Opdracht Ontwerpen van een koppeling aan een RS/6000-machine waarmee het mogelijk is berichten uit te 

wisselen tussen het Gemeentelijk Haven Bedrijf, het Loodswezen en Dirkzwager B.V. 
 
Organisatie Stichting Rode Kruis Bloedbank Utrecht (Ordina Integrity B.V.) Projectmanager 
Periode april 1995 – april 1997 
Opdracht • Zorgdragen voor de realisatie en implementatie van Bloed Afhandelings Systeem (kortweg: 

BAS) en leiding geven aan het uitbouwtraject. 
• Als consultant betrokken bij een fusie van de Bloedbank Utrecht en een andere regionale 

bloedbank. 
 
Organisatie Nedlloyd Districenters B.V. Applicatiebeheerder 
Periode juli 1994 – april 1995 
Omschrijving 
Applicatiebeheer op het logistieke systeem (eigenbouw) van Nedlloyd Districenter B.V. 
 
Organisatie Computercentrum Bondsspaarbanken (deeltijd naast studie) Medewerker BGO 
Periode juli 1991 – augustus 1993 
 
Organisatie Jadrimex Automation Group B.V. Computertechnicus 
Periode maart 1986 – juli 1990 
 
Organisatie Anderson en Vreeland Servicemonteur 
Periode maart 1982 – maart 1986 
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Algemene opleiding 
Opleiding Behaald 

Introductie Huawei switches 2013 

Introductie Lean Six Sigma 2013 

NLP Practitioner / Transactionele Analyse / Systemisch Werk 2010 

Open Universiteit / Haagse Hogeschool, Doctoraal MIT (Management Informatie en Technologie) 2000 

Haagse Hogeschool Sector Informatica, afstudeerrichtingen: Informatieanalyse, 
Kantoorautomatisering en Systeem Ontwerp 

1994 

Communicatietraining waarin waarneming, gevoel, behoefte, verzoek en mededogen centraal staan 2005 / 2007 

Prince2 Practitioner  2005 

ITIL Foundation 2005 

Pedagogisch Didactische Vorming 2004 

Competentiegericht leren 2003 

MBO-electronica 1985 

Engels Eurocentre te Londen  1981 / 1982 

LTS elektronica C-niveau 1982 

MAVO - 

Talenkennis 
• Nederlands (vloeiend) 
• Engels (goed) 
• Duits (matig) 

 

 
 


