
urriculum itae 

Albrie Beemer  

Albrie begeleidt en adviseert verandertrajecten bij organisaties 
binnen de zorg of overheid met veel interne politieke 
gevoeligheden, die problemen hebben met het inrichten van 
complexe problematische projecten op het gebied van software 
implementatie. Met een brede ervaring op zowel 
organisatorisch vlak als ICT gebied trekt hij vastgelopen 
projecten weer vlot, zorgt hij dat de mensen gemotiveerd aan de 
verandering meewerken en dat er alsnog aansprekende 
resultaten worden neergezet. 

 
 

Naam:                    Albrie Beemer 
Geboorte datum:  22-05-1958 
Woonplaats:          Opeinde(Fr) 
 
 
Expertise 
 
 Vlottrekken van complexe vastgelopen 

moeizame ICT-trajecten zowel in adviseerde 
als uitvoerende rol. 

 Implementatie van veranderingen. 
 Pakketimplementaties binnen zorg en 

overheid. 
 Veranderingsprocessen in het kader van de 

implementatie/uitrol van software 
implementatie concern breed. 

 Opleiden en coachen projectmanagers 
 Professionalisering van ICT afdelingen en 

helpdesk. 
 Inrichting van ICT afdelingen conform ITIL. 
 Inrichten projectorganisatie. 
 Begeleiding Europese aanbesteding in kader 

van pakketselectie in de zorg. 
 Prince2 , TMAP, IPMA certificering 
 Regie en Demand management 
 Agile Projectmanagement 

 

Persoonlijke Kwaliteiten  
 
Mijn drive is het managen en adviseren van mensen en het borgen dat 
de veranderingen door hen gestuurd en gedragen wordt. Ik ben een 
manager die voor verbinding en consensus in het team zorgt. 
 
Betrouwbaar en gedegen 
De opdrachtgevers beschouwen mij als een betrouwbare partner die 
eerst hun situatie wil begrijpen voordat er een duurzame oplossing 
wordt gezocht. 
 
Zakelijk en oprecht 
Mijn werkwijze is zakelijk en oprecht. Ik bied een basis van vertrouwen 
om met deskundigheid, creativiteit en humor te prikkelen, inspireren 
en zakelijke doelen te realiseren. 
 
Analytisch en procesmatig. 
Ik kan snel analyses maken over situaties en personen waarna ik 
procesmatig de oplossingen door de medewerkers laat inrichten. 
 
Ervaring 
Als manager en adviseur heb ik ruim twintig jaar in diverse organisaties 
op het grensvlak van business en ICT projecten succesvol geopereerd. 
De laatste jaren ben ik hoofdzakelijk actief in de Gezondheidszorg. 
Voorbeelden van opdrachten/ functies zijn Projectmanager  
Digitalisering  EVS, SAP EHP7 Gelre Ziekenhuizen, General manager 
Medicatiemanagement Software bedrijf, Project manager Europese 
aanbesteding DDJGZ) 

 

 
 

Voor meer informatie: 
mobiel : 06 401 049 43 
e-mail : albrie.beemer@buphago.nl
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Referentie 
 
 “Albrie  heeft de realisatie, implementatie 
en procesinrichting begeleid bij een 
moeizaam traject.  
 
Mede door het meedenken van Albrie naar 
alternatieve oplossingen en het inrichten van 
het proces is er een succesvol resultaat 
gerealiseerd.  
 
Daarnaast was er een belangrijke rol 
weggelegd om het projectmatig werken 
conform Prince2 te implementeren en de 
projectleiders te coachen.  
 
Albrie heeft hierbij een brede bijdrage 
geleverd door persoonlijke begeleiding van 
de projectleiders en de teamleden “ 
 
Peter Vreugdenhil Manager  
Belastingdienst Den Haag 

 
 
 
 
 
 
 
Opleidingen 
 
  
 IPMA C en B 
 Agile  / DSDM projectmanagement 
 Regie en Demand management 
 Prince2  
 Tmap Next Foundation 
 BISL Foundation 
 HBO Chemisch analytisch  
 Lean Six Sigma (Yellow Belt)  
 

 

10/2018 – heden  
Projectmanager, Saltro Diagnostisch centrum 
Gezondheidszorg 
 
Projectmanager  van Strategische projecten.  
 Prioritering strategische projecten  
 Afstemmen capaciteit  zowel ICT als functionele organisatie 
 Opstellen PvA’s . 
 Implementatie SAAS oplossing en processen. 
 
Hierbij speelt digitalisering een belangrijke rol. Projecten voor selectie en 
implementatie van zorgapplicaties voor:   

1. Aanvragen, verwerken van laboratoriumonderzoeken(KC en MMB) 
en Functieonderzoeken voor Huisartsen en Instellingen.  

2. Digitalisering uitslagen met duidingsteksten naar Saltro portaal en 
PGO’s 

3. Digitalisering Zorg Informatie centrum. 
 
Resultaten: 
 Geïmplementeerde SAAS oplossing binnen Saltro voor  huisartsen, 

instellingen als het Zorg informatie centrum. 
 Ontsluiting  Uitslagen via Proves-Medmij  door Gecontroleerde 

Livegang(GLG)  naar de PGO’s  
 
07/2017 – 04/2018  
ICT projectmanager EVS- TDR – DDJGZ , De Zorgboog - ZuidZorg 
Gezondheidszorg 
 
Projectmanager IT voor selectie en implementatie van zorgapplicatie EVS( 
elektronisch voorschrijving systeem) en eTDR(elektronisch 
toedieningsregistratie)  binnen De Zorgboog en coördinatie afronding  
DDJGZ KD+ project voor De Zorgboog en ZuidZorg.  
Voor de implementatie van het EVS is een strakke planning i.v.m. uitfasering 
huidige EVS per 01.01.2018. 
Het implementatie traject voor het DDGJZ KD+ kenmerkt zich door veel 
vertraging  in LSP en RIVM koppelingen. 
 
 Sturing op voortgang van de leverancier i.s.m Nictiz voor beide 

organisaties om de LSP en RIVM koppelingen te realiseren binnen KD+.  
 Afstemmen capaciteit functionele organisatie DDJGZ KD+. 
 Aansturing inrichting managementrapportages DDJGZ 
 Opstellen PvA voor EVS/ TDR implementatie. 
 Implementatie EVS Medimo binnen de Intramurale afdelingen van De 

Zorgboog.  
 Afstemmen externe leveranciers ECD, medisch dossier. 
 

 

 
 
 

 
Voor meer informatie: 
mobiel : 06 401 049 43 
e-mail : albrie.beemer@buphago.nl
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Referentie 
 
 “Albrie  heeft de realisatie, implementatie 
en procesinrichting begeleid bij  verschillende 
projecten onder het programma SUB, 
waarbij veel afstemming plaatsvond op 
politiek gevoelige punten..  
 
Door zijn gedrevenheid en vasthoudendheid 
heeft hij bij de realisatie van de Werkgevers 
Administratie tot een succes weten af te 
ronden voor zowel de belastingdienst als 
UWV.  
 
Tijdens verschillende projecten heeft Albrie 
Projectleiders gecoacht en opgeleid tot 
projectmanagers.  
 
Albrie heeft hierbij een brede bijdrage 
geleverd door persoonlijke begeleiding van 
de projectleiders en de teamleden “ 
 
Frans La Housse Programmamanager  
Programma SUB(Samenwerking UWV – 
Belastingdienst)  
Central Belastingdienst Apeldoorn 

 
 
 
Branches 
 
 Gezondheidszorg en welzijn 
 Decentrale overheid. 
 Centrale overheid. 
 Onderwijs. 
 Zakelijke dienstverlening 
 ICT-dienstverlening 

Resultaten: 
 Operationele  koppelingen LSP en RIVM voor het DDJGZ. 
 Geïmplementeerd EVS voor De Zorgboog met koppelingen naar ECD en 

medisch dossier. 
 Ingericht managementrapportage omgeving DDJGZ. 
 
11/2016 – 02/2017  
ICT projectmanager EPIC upgrade 2016, VUmc / AMC Ziekenhuizen 
Gezondheidszorg 
 
 De ICT-projectmanager voor deze EPIC upgrade is verantwoordelijk voor de 
system upgrade voor beide huizen alsmede voor het gemeenschappelijk 
datacentrum. Dit project kenmerkt zich door het grote aantal stakeholders, 
een complexe omgeving en een zeer strakke planning. 
 
 Opstellen ICT PID voor EPIC upgrade voor beide organisaties, Citrix 

upgrade, HW upgrade ICT organisaties VUmc , AMC. 
 Afstemmen met functionele organisatie 
 Afstemming met EPIC en externe leveranciers. 
 Overdracht PID aan interne projectleiders. 
Resultaten: 
 ICT PID EPIC upgrade incl. detail planning. 
 
09/2015 10/2016 
Opleiding FOREX / Stock Trader 
Opleiding gevolgd voor FOREX  / Stocks Trader in London. 
Als zelfstandig manager wil ik onafhankelijk te zijn door het creëren van 
verschillende pilaren van financiële inkomsten die onafhankelijk van elkaar 
zijn, naast mijn Projectmanagement opdrachten. 
 
05/2014 – 08/2015  
ICT project Coördinator voor EVS  Organisatie, Gelre Ziekenhuizen 
Gezondheidszorg 
 
 Het project EVS intern bij ICT leiden. 
 Contacten met leveranciers onderhouden. 
 Inrichten EVS beheer organisatie. Inclusief het testproces. 
 Begeleiden van de business bij het inrichten en opstellen van 

wijzigingsverzoeken en acceptatie testcases. 
 Coachen Releasemanagement, functioneel beheerder op inhoud en/of 

vaardigheden. 
 Inventarisatie / definiëren alle EPD koppelvlakken, HL7, EDIFACT en 

DICOM met verschillende deelsystemen; o.a. ZIS,ZAIS, LIS, PDMS. 
 SAP ISH-med  systeem upgrade EHP7 inclusief alle koppelvlakken. 
 

 

 
 

Voor meer informatie: 
mobiel : 06 401 049 43 
e-mail : albrie.beemer@buphago.nl
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Cursussen 
 
 Verandermanagement; 
 Politiek rond projecten; 
 Project management creatief 

problemen oplossen ; 
 Business Processes in Project 

management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaten: 
 Gelre brede uitrol realiseren van EVS, TDR en de apotheek(ZAIS) met de 

Ross Health applicatie Pharma  
 Ingebedde Ross Health applicatie in de beheer organisatie. 
 Documentatie inclusief test scripts. 
 Een opgeleide functioneel beheer organisatie zowel inhoudelijk als in 

vaardigheden, inclusief functioneel testkennis. 
 Geüpgraded SAP ISH.med op EHP7 level t.b.v. het EPD.  
 
02/2013 – 04/2014 
Manager Professionalisering Organisatie, Ross Health BV 
Software ontwikkeling gezondheidszorg 
 
 Professionaliseren en sturing Interne organisatie 
 Rapportage aan directeur. 
 Sturing aan verschillende implementatieprojecten inclusief technische 

inrichting en  interfaces (HL7, EDIFACT). 
 Aansturing ontwikkelteams(Ontwerp, bouw, test) 
Resultaten: 
 Personeelsformatie op peil gebracht. 
 Ingerichte organisatie conform het V-model ingericht 
 IT platform uitbesteed om een stabiel netwerk te creëren 
 Certificeringen binnen de zorg veiligstellen op langer termijn 
 Inrichting ITIL processen. 
 
05/2012 - 01/2013 (2-5d/wk) 
Projectmanager Europese aanbestedingen Digitaal Dossier 
Jeugdgezondheidszorg,  Careyn / Rivas , GGD Regio  ZHZ 
 
 Sturing Europese aanbesteding van het DD JGZ systeem(SAAS).  
 Opstellen overall projectplan DDJGZ. 
 Rapportage aan de stuurgroep en Opdrachtgever. 
 Ondersteunen en adviseren bij opstellen van de functionele specificaties 

aanbesteding. 
 Opstellen voorstel beheerorganisatie. 
 
Resultaten:  
 De Europese aanbesteding is binnen 5 maanden succesvol afgerond met 

een geselecteerd DD-JGZ (0-19) system, inclusief contractovereenkomst 
en SLA. 

 Naast een Overall projectplan een geaccepteerd en gedragen 
Implementatieplan overgedragen aan de Implementatiemanager. 

 Het Functioneel beheerplan DD JGZ volledig gedragen binnen het 
consortium. 

 
 

 
 

Voor meer informatie: 
mobiel : 06 401 049 43 
e-mail : albrie.beemer@buphago.nl
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Publicaties 
 
 Een duivelse samenwerking 
     ( Squerist / BPUG  seminar) 
. 

08/2011-10/2012 (2 -5 d/wk) 
Projectmanager, Ross Health BV 
Software ontwikkeling gezondheidszorg 
 
 Afstemming en adviseren met de klant over de ontwikkelingen 
 Opstellen projectplan / testplan 
 Oplevering van eerste release software pakket Protocol inclusief 

interfaces(, HL7, EDIFACT) EPD 
 Aansturing Europese aanbesteding samen met Siemens 
 Coachen projectmatig werken 
 Aansturing ontwikkelteams(Ontwerp, bouw, test)  
 
04/2011 - 07/2011 
Procesmanager – moderator hoofdprocessen (Diplomering proces en 
Archivering proces), Hogeschool Utrecht.  
•      Als moderator de hoofdprocessen(Diplomering proces en Archivering 
        proces) met onderwijsdeskundigen inventariseren en eenduidig 
        vastleggen. 
04/2010 – 04/2011 Project- Implementatie manager WOZ - BAG  
processen, Gemeente Den Haag. 
 Uitvoeren van projectmanagement taken(o.a. Opstellen PID, inrichten 

projectmanagement team, voortgangsrapportages) en implementeren  
met koppelvlakken  WOZ – BAG(, HL7, EDIFACT). 

11/2009 – 03/2010  
Projectmanager  Kernregistratie Deelnemers(KRD), Triple A. 
 Coördinatie ketentesten, performancetesten, procesmanagement en 

implementatiemanagement ondersteuning. 
06/2009 – 10/2009  
Procesmanager – moderator  processen Veiligheidshuis, Rotterdam. 
 In kaart brengen van het hoofdproces en de deelprocessen met het 

management van veiligheidshuis Rotterdam. 
01/2005 - 05/2009 
Project- Interim-, manager  Programma SUB Aangifte, Belastingdienst.  
 Opstellen c.q. bijstelling Overall Plan van Aanpak HLP/VOA/WGA tussen 

Belastingdienst en UWV over ketentest strategie. 
05/2002 – 10/2008  
Projectmanager,  Getronics Pink Roccade. 
Verschillende opdrachten als Project-, Interim- , BID- manager. 
10/1999 – 04/2002 ICT manager , Projectmanager, Imko BV 
06/1990 – 10/1999 Projectleider, Informatieanalist, ABB. 

  

 
 

Voor meer informatie: 
mobiel : 06 401 049 43 
e-mail : albrie.beemer@buphago.nl


