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Curriculum
Huub Stiekema

Interim manager en adviseur

Kennis en informatie is overal beschikbaar en kunnen we inzetten om de wereld van morgen een
beetje beter te maken. Onder invloed van het inter net en moder ne technologie gaan
ondernemingen en de overheid efficiënter werken en op zoek naar nieuwe organisatie – en
bedrijfs modellen. In dit digitale tijdperk werkt het inter net als nieuw coördinatiemechanisme over
de grenzen van de organisatie heen en poppen wendbare concurrenten op. T echnologie en
informa tie zijn de belangrijkste driv ers voor innovatie in elke branche. De transfor matie van
controle naar flexibiliteit, van legacy IT naar ‘IT business value’ en van manager naar de bevlogen
professiona l, vraagt veel kennis en ervaring in veranderma nagement. Met uw organisatie wil ik de
grenzen verleggen naar een duurzame, innovatieve en weerbare digitale toekomst. Ik ben energiek,
verbindend en gepassioneerd over de waarde die technologie kan hebben voor uw organisatie.

Branches

Verlegt grenzen met oog op de toekomst en zorg voor het heden

Politie, gemeenten, bouw, veiligheidsregio
Telecom, groot MKB en ondernemer in de
netwerk economie

Rollen en functies
CIO, verandermanager, IT Directeur,
directeur intelligence en C-level adviseur.

Ervaringen
IT strategie, IT optimalisatie, roadmaps,
governance, architectuur, sourcing,
programma – en verandermanagement
informatie beveiliging, IT beheer,
medezeggenschap en technologie trends.

Auteur
Break out! ‘Living in the new unreality’
Diverse artikelen in het blad Informatie en LinkedIn blogs
Voorzitter SIG Digitale Transformatie NGI-NGN

Werkervaringen

personalia

Interimpoint | 2013 – heden
Interimmanager en strategisch IT adviseur









Huub Stiekema (15/4/1964)
Burgemeester Tutein
Noltheniuslaan 12, 7316BH
Apeldoorn +316 53 22 33 22
hstiekema@interimpoint.nl

Transformatiemanager Hurks groep
Adviseur strategische IT ontwikkelingen Veilig Verkeer Nederland
Adviseur IT ontwikkelingen Gemeente Almere
CIO veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
Auditor Informatiebeveiliging Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
adviseur TNO / PWC samenwerking Digitale Transformatie
adviseur Digitale Transformatie Ordina
adviseur Digital Transformatie InterAccess

opleiding
Nyenrode IT regie NICP (2015)
CISM (2014)
Ethical hacking (2014)
CISSP (2013), MSP (2013)
Gateway review (2011)
Prince II, ITIL (2006)
Informatica (1989)
VWO-B (1985)

Nederlandse Politie | 2008 – 2013
plv. Algemeen directeur shared service Politie (vtsPN)
 plv. Algemeen directeur samen met de algemeen directeur en de directeur
bedrijfsvoering leiding over over shared service politie: IT, logistiek en
bestuursondersteuning

Directeur IT dienstverlening Nederlandse politie (2000 fte)

 herstellen ‘operational excellence’ IT services performance management
 verbeterde financiële indicatoren en inkrimpen personeel met 30%
 ontwikkelen IT strategie en roadmap
 ontwerpen toekomstige IT architectuur
 inrichten project – en applicatie portfoliomanagement
 uitvoeren soucing vraagstukken en aanbestedingen
 ondersteunen eindgebruikersorganisatie bij politie en strafrechtketen
Directeur Intelligence
 inrichten Regionale Informatie Organisatie afdeling (100 fte)
 ontwerpen en implementeren intelligence processen in de politie processen
 ontwerpen bouwen en implementatie informatievoorziening politie op straat

samenwerking
Nyenrode / InterExcellent
Pentascope
NGI-NGN

referenties
Andre Regtop, directeur ICTU
Wim Sijstermans, CTO Rijk
Referentie van het min V&J,
dhr. S Gaastra (DG)

Interimpoint BV | 2002 – 2008
CIO Zuid Nederland (2004-2008, interimmanager)
 processen en IT harmoniseren over 6 korpsen




IT services migreren naar 1 rekencentrum Zuid Nederland
adviseur IV raad van korpschefs en departement
co-auteur IT strategie “Wenkend Perspectief” (2006)

talen

Interimmanagement en advies | Politie en bedrijfsleven

Nederlands

 programmamanager harmonisering informatievoorzieningen Intake
 programmamanager eerste versie @Aangifte
 deelprojectleider km heffing (bedrijfsleven)

Engels – goed
Duits – redelijk

overig

Qicon BV | 1998 – 2002
Consultancy en advies | Telecom





Lezingen, presentaties en
workshops over organisaties,
veranderingen, transformatie
en de impact van moderne
technologie.

adviseur RvB Telfort
programmamanager Products & Services Telfort
internationaal programmamanagement teamleider Telfort
Adviseur launch Product & Services Telfort

Interimpoint



Verlegt grenzen met oog op de toekomst en zorg voor het heden



Interim management en advies

Interimpoint werkt met ondernemingen en de overheid aan strategische ICT vraagstukken en het
toepassen van moderne informatie technologie, business transformaties en informatie beveiliging.

