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Profiel

Dienstverlening en informatievoorziening gaan hand in hand. Vanuit een klantgerichte instelling en met een projectmatige en 
bedrijfsmatige aanpak help ik werkprocessen effectief en efficiënt in te richten en te managen. Communicatie en het denken 
vanuit de bedrijfsvoering, passende aandacht voor de mensen en de samenwerking in de keten staan daarbij hoog in mijn 
vaandel. Focus ligt altijd op het uiteindelijke doel van betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Procesinrichting is 
daarop gericht.

Ik heb ruim 25 jaar ervaring op het gebied van informatiemanagement bij de overheid. Sinds 2010 doe ik dat als zelfstandig 
adviseur voor de moderne overheid. Daarvoor was ik ruim 13 jaar werkzaam bij de gemeentelijke overheid en daarvóór 8 jaar 
in de geo-informatie bij een internationaal adviesbureau.
Ik ben een informatieprofessional met een brede kennis, ervaring en belangstelling. Mijn focus ligt op de informatievoorziening 
bij de moderne overheid. Mijn oorsprong ligt bij de geo-informatie. Sinds de opkomst van architectuurdenken bij de overheid 
ben ik bezig met procesinrichting en informatievoorziening in de volle breedte.

Ik ben een bruggenbouwer. Ik wil vooral een brug slaan tussen beleid en de praktijk, tussen de bedrijfsvoering en de 
buitenwereld, tussen management en medewerkers van de werkvloer, tussen bestuur en ambtenaren, tussen oud en nieuw, 
tussen business en ICT.  Als leidinggevende heb ik aandacht voor alle medewerkers en zoek met hen naar een passende 
ontwikkeling. Als projectleider stuur ik op resultaat binnen de kaders van beleid, capaciteit, geld en tijd.

Ik stuur op de samenhang (ketenintegratie) en met aandacht voor de keuzen die er zijn, zodat er sprake is van integrale 
besluitvorming. Door de mensen te laten zien hoe hun werk past in het geheel, creëer ik begrip en draagvlak voor 
veranderingen.

Ik ben ervan overtuigd dat de overheid met een zakelijke aanpak de optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven kan 
leveren tegen verantwoorde kosten.

Ik waardeer een prettige omgang met de mensen waarmee ik samenwerk en ook als ik als externe, zie ik hen graag als 
collega's.

Ik ben iemand die aandacht besteed aan het netwerk door actief deel te nemen aan bijeenkomsten en discussies buiten de 
eigen werkomgeving.  Ik ben vanuit die kant ook bedrijfslid van de VIAG gebleven nadat ik eerder jaren via de gemeente Ede 
actief lid was. en ben ik nog actief in de geo-wereld. Daarnaast heb ik ervaring in de archiefwereld en een bijbehorend deel 
van mijn netwerk omt dan ook uit die hoek.

Ervaring als informatieprofessional

Ik heb uitgebreide ervaring als informatieprofessional. Daar ligt mijn basis van de afgelopen 30 jaar.

Ik was actief als beleidsadviseur op I&A-gebied, als projectleider op het gebied van de informatisering en op het terrein van de 
automatisering (ICT) en als leidinggevende in verandertrajecten:
• Teamleider Intern Beheer en DIV (Zevenaar, 16 medewerkers, ca.13 fte, 2011-eind 2017)
• Visievorming voor het bestuur van Streekarchivariaat Liemers en Doesburg (SALD, 2017)
• Beleidsadviseur voor de stuurgroep Informatisering (Zevenaar 2011-heden)
• Functionaris Gegevensbescherming, privacyfunctionaris, specialist informatieveiligheid (gemeenten Zevenaar i.s.m. RID 

de Liemers , 2015-heden, in 2017 ook voor gemeente Rijnwaarden)
• Projectleider ICT-aspecten decentralisaties sociaal domein (Zevenaar 2014-begin 2017)
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• Beleidsbepaling, voorbereiding en aanbesteding van een nieuwe Front- en Midoffice voor de vier samenwerkende 
Liemerse gemeenten via de Regionale ICT en Inkoop Dienst De Liemers (2012-2014)

• Beleidsadvisering, selectie en implementatie midoffice-componenten Waddinxveen (2011-2013)
• Projectadviseur proces- en informatiemanagement Wabo (Boskoop 2009-2010, Waddinxveen 2010)
• Projectleider implementatie en procesaanpassing Digitale bestemmingsplannen (Boskoop/Waddinxveen 2009-2010)
• Projectmanager midoffice-implementatie (Ede, 2007-2009)
• Proces- en Informatie-architect bij Gemeente Ede (2006-maart 2010)
• Beleidsadviseur en projectleider voor Digitale Stuziezaal (Taskforce Archieven / Erfgoed Nederland (2006-2008)
• Adviseur informatiebeleid bij sector ROB van de Gemeente Ede (1999-2006)
• Projectleider DigiD (2005-2010) en WKPB (2005-2007) bij Gemeente Ede
• Projectleider implementatie en doorontwikkeling Intranet-GIS bij Gemeente Ede (1997-2001)
• Internationaal GIS-consultant bij INGECON BV (1989-1997)
• Docent computercursussen (Scheidegger 1986, Legerplaats Havelte 1988 en Loil Digitaal 2005-2007)

Taken

• leidinggevende (personeelsmanagement, verandermanagement)
• beleidsadviezen (procesoptimalisatie, verandermanagement t.b.v. dienstverlening, visievorming, vervanging 

applicatielandschap, digitaal en analoog archiefbeheer, ontsluiting informatiehuishouding, architectuur, 
informatiebeveiliging, privacybescherming en informatieveiligheid)

• Functionaris Gegevensbescherming conform WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en Coördinator ENSIA
• advies selectie en implementatie software 
• bewaking en advisering concernbrede proces- en informatiearchitectuur
• vertegenwoordiger van de gemeente Ede in VNG-verband en bij intergemeentelijke samenwerking bij de ANDEZ-

gemeenten, VELDA-gemeenten, EGEM en Samenwerking Kadaster Gemeenten
• analyse en visieontwikkeling voor modernisering van de archiefwereld
• coördinator van alle sectorale I&A-activiteiten incl. de jaarlijkse planning, verantwoording en budgethouderschap
• adviseur voor lijnmanagers binnen hun integrale managementtaak en van de sector- en concerndirectie
• implementatiepartner, softwareontwerper en coördinator softwareontwikkeling in de luchtvaarkartering

Opleiding

• Gecertificeerd KING E-adviseur (2011)
• Diverse cursussen waaronder Verzuimbegeleiding (2014), Management en Het Nieuwe Werken (2014), Creatief denken 

(2013), Effectief communiceren (2012), Werken onder Architectuur (DYA, 2009), Midoffice architectuur en techniek 
(2008), Gemeenten en privaatrecht (2006), Presenteren van beleidsstandpunten (2000), Adviesvaardigheden (1998), 
Systeemontwerp (1989) en Workshops XML (2009).

• Ik volg een scala aan digitale nieuwsbrieven (o.a. e-Overheid, KING, VIAG, Computable, Binnenlands Bestuur, VNG-
magazine, GeoNovum-Kadaster, IT Executive etc.)

• Planologie, KU Nijmegen, specialisatie GIS-gebruik (afgestudeerd drs. 1987)

Overig

Ik ben actief in diverse gremia rond de moderne overheid (o.a. KING-bijeenkomsten) en diverse groepen via de sociale media 
(LinkedIn, KING-forum, BREED-netwerk, Archief20.org etc.).

Ik ben bedrijfslid van de VIAG (www.viag.nl)
Ik ben actief geweest in het lokale verenigingsleven in Loil (o.a. voorzitter van de Kontaktraad dorpsraad Loil) en voormalig 
webmaster van www.loil.nl.
Ik ben actief met badminton (1-3 keer per week).
Ik ben al 40 jaar bezig met stamboomonderzoek naar mijn familienaam en aanverwante achternamen (zie www.lauwerier.nl).
Ik spreek Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend spreken en schrijven), Duits (vloeiend spreken en schrijven) en Frans 
(redelijk lezen en verstaan, kan me verstaanbaar maken).
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