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PERSOONLIJK 

Naam:  Alexander Matheus van der Linden 
Adres:  Kristalwater 18 
Pc/Plaats:  3991 LX Houten 
Mobiel:  +31 6 109 33 220 
Email:  sander@lindeboom.it 
Burgerlijke staat:  getrouwd, 1 kind 

PROFIEL: 

Sterke hands-on informatiemanager met seniore uitstraling. Kent de essenties van informatiemanagement binnen 
een profit maar ook not-for-profit. Beschikt over uitstekende verbale- en presentie skills. Koppelt overzicht en brede 
technische kennis aan overtuigingskracht en overwicht. Is sparring partner van het MT. 

Stijgt uit boven de standaard kaders en denkt outside-the-box. Is resultaatgericht, weet wat stakeholder 
management is en kan complexe zaken op verschillende gremia inzichtelijk presenteren. Heeft 20+ jaar ervaring in 
toegepaste ICT maar kent ook de business en haar requirements. 

OPLEIDING: 

2000 – 2004  
Master of Science  (MSc) in Information Technology, University of Liverpool – in bezit van diploma 

2011 
Prince2 Foundation, Project Management Institute – in bezit van certificaat 

2015 
Agile/Scrum, Xebia – in bezit van certificaat 

SKILLS: 

§ TOGAF – inhoudelijk en toegepast § Dynamic Architecture (DYA) - inhoudelijk en toegepast 
§ BPM/Workflow – inhoudelijk en toegepast 
§ RPA- inhoudelijke en toegepast, o.a. LeapTest, 

Pega 

§ Document Management en Content Management – 
inhoudelijk en toegepast 

§ Afas inhoudelijk 
§ Diverse ontwikkeltools – Visual Studio, Delphi, 

Java 
§ GEMMA/NORA – toegepast (o.a. binnen gemeentelijke 

overheid) 
 

ERVARING: 

2019 – HEDEN | INFORMATIEMANAGER 
Ergon, Eindhoven 
 
Verantwoordelijk voor implementatie van Informatiemanagement. Rationalisatie van implementatielandschap. 
Uitfaseren oudere systemen. Onderzoek doen naar nieuw samenwerkplatform/desktop. Implementatie van diverse 
nieuwe applicaties, o.a. voor tijdschrijven, warehousing, gebruikmakend van core ERP Afas. Ontwikkeling van Power 
BI als primair dashboard voor diverse business units. Oplevering Informatieplan. Vaststellen governance. 

2014 – 2019 | ENTERPRISE/BUSINESS ARCHITECT 
Stater NV, Amersfoort 

Verantwoordelijke voor ontwikkeling van business architectuur en roadmaps. Vormgeving van architectuurkaders en 
-richtlijnen. Voorzitter Architecture Board. Beoordeling, opstellen en ondersteuning Project Start Architecturen. 
Verantwoordelijk voor ontwikkeling doelarchitectuur omvangrijk Digitaliseringprogramma.  
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In dit programma spelen alle moderne architectuurconcepten een belangrijke rol: CI/CD pipeline, BPM/Workflow 
Management, Case Management, Cloud, Straight Through Processing, API Management, Identity and Access 
Management, Robotic Process Automation en Business Intelligence zoals Prescriptive Analytics.  

Doel is het op moderne wijze (conform eisen) ondersteunen van de business die een grote stap wil maken in 
Digitalisering. 

2011-2014 | INFORMATIEMANAGER 
Gemeente Eemsmond 

Implementatie ‘Werken onder Architectuur’. Opstellen Informatiebeleid en doelarchitectuur (applicatielaag). 
Rationalisatie gemeentelijke infrastructuur. Sanering applicatielandschap. Implementatie ITIL concepten. Opstellen 
businesscase outsourcing Infrastructuur. Implementatie Thin Clients en Virtual Desktop. 

'Werken onder Architectuur' is de naam van het programma waaronder dit heeft plaatsgevonden. Ook hier was het 
doel een sterke rationalisatie van het landschap, een strakker serviceconcept aan de ambtelijke organisatie en het 
terugdringen van kosten.  

2009 - 2011 | IMPLEMENTATIE MANAGER COMPLIANCE 
Rabo Vastgoedgroep, Hoevelaken   

Business implementatie van Compliance processen (CDD, KYC) & applicaties in nevenvestigingen Frankrijk en 
Duitsland. Hierbij is door mij o.a. een applicatie ontwikkeld (Windows) om Customer Due Diligence processen te 
kunnen ondersteunen. 

2009 - 2011 | PROJECTMANAGER  
ABT Ingenieursbureau Arnhem 

Verantwoordelijk voor ontwerp, ontwikkeling en in bedrijfsname van internationale business continuity oplossing. 
Hier is in het kader van business continuity een tweede machineroom ingericht om de continuïteit van de 
bedrijfsprocessen te kunnen blijven garanderen in relatie met een sterke (ook buitenlandse) expansie van het 
bedrijf.  

2006 - 2007 | PROJECTMANAGER COMPLIANCE 
ASR (Fortis) 

Implementatie van Wet Identificatie Bij Dienstverlening (nu WFT) Hierbij moest van een portfolio van 300.000 
klanten de identificatie en verificatie opnieuw plaatsvinden. Hiervoor heb ik een aparte applicatie laten ontwikkelen, 
scanstraten opgezet en de STP workflow laten inrichten.  

2004 - 2006 PROJECTARCHITECT  
BPD (Bouwfonds) International, Hoevelaken 

Doorontwikkeling van commercial off the shelf CRM/ERP applicatie. Functionele en technische Implementatie in 
Duitsland. Hier is een door een softwarehuis aangepaste ERP applicatie geïmplementeerd bij een 
dochteronderneming in Duitsland (vastgoed). Hierbij ben ik verantwoordelijk geweest voor BPM en workflow voor 
de Duitse vestiging, de vertaling van de applicatie en de technische implementatie. 

 

 

2003 - 2004 BUSINESS CONSULTANT BUSINESS PROCESS REDESIGN 
FBS Private Broker, Amsterdam 

Rationalisatie van bancaire- en effectenprocessen gericht op uitbesteding mid- en backoffice activiteiten. Hierbij ben 
ik verantwoordelijk geweest voor herontwerp van de core processen. 

2002 - 2003 PROJECTMANAGER 
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Hopman Interheem, Gouda 
 
Ontwerp en implementatie van nieuwe IT Infrastructuur ten gevolge van fusie en verhuizing van 300 werkplekken. 
 
ALGEMEEN 
De bovenstaande rollen en functies zijn slechts een greep uit een veel grotere portfolio van projecten en ervaring. 
Altijd op het snijvlak ICT & Business, vaak in sturende en creatieve rollen. Kenmerk: meerjarige projecten en 
continuering bij dezelfde opdrachtgevers. 
 
PERSOONLIJKHEID: 

§ Team player 
§ Verbaal vaardig 
§ Creatief en heeft humor 
§ Georganiseerd karakter 
§ Cognitief 
§ Loyaal en kwaliteitsbewust 
 
INTERESSES: 

§ Sterke belangstelling voor politiek en geschiedenis 
§ Software ontwikkeling, AI en schaken 
§ Hartstochtelijk gitarist, zowel klassiek als modern 
§ Zit in vrije tijd op racefiets of loopt hard 
§ Kookt graag en goed voor grotere gezelschappen. 
 


