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Kennis en informatie is overal beschikbaar en kunnen we inzetten om de wereld van morgen een beetje
beter te maken. Onder invloed van het internet en moderne technologie gaan ondernemingen en de
overheid efficiënter werken en op zoek naar nieuwe organisatie – en bedrijfsmodellen. In dit digitale tijdperk werkt het internet als nieuw coördinatiemechanisme over de grenzen van de organisatie heen en
poppen wendbare concurrenten op. Technologie en informatie zijn de belangrijkste drivers voor innovatie
in elke branche. De transformatie van controle naar flexibiliteit, van legacy IT naar ‘IT business value’ en
van manager naar de bevlogen professional, vraagt veel kennis en ervaring in verandermanagement. 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
Bouw, Industrie, notarissen, MKB , Retail, Finance, Vakbonden, Werkgevers organisaties, Bedrijfsleven en Ondernemer in de netwerk economie.

Rollen & Functies
CIO, Regie IT Regie manager, IT Directeur,
C-Level adviseur, Ad-Interim & project management, Inspirator.

Ervaringen
IT Regie, IT Strategie, governance, architectuur, infrastructuur, in& outsourcing, programma en projectportfolio management, verandermanagemet, roadmaps, informatiebeveiliging, IT beheer,
asset beheer, coaching, opleiding en trends op IT gebied

(Cor).H. van Weenum werkt met diverse ondernemingen uit diverse branches aan strategische ICT vraagstukken
en het toepassen van moderne informatie technologie, business transformaties en informatie beveiliging.

Werkervaring:
Enligne IT Regie management | Eigenaar | 2010 - heden
IT Regie Manager (CITRM) | Strategisch IT adviseur
- Aannemingsbedrijf de Wit Drunen/Breda IT Regie Management - Februari 2020- heden
- PHB de Combi Mijmegen - IT Regie Manager - Februari 2018 - heden
- Van de Water Bouw | Onderhoud - IT Regie Manager - augustus 2017 - heden
- PHB Deventer - IT Regie Manager - Februari 2018 - heden.
- Interexcellent - IT Regie Manager - Oktober 2015 - heden
- Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling - IT Regie manager - Oktober 2015 - heden
- Welling Bouw & Onderhoud - IT Regie Management - Juni 2017 - heden
- Hodes Huisvesting - IT Regie Management - Februari 2016 - juni 2017
- Giesbers Kleinbouw - Advies voor directie - Oktober 2016 - November 2016
- Rodenburg Bouwbedrijf - IT Regie Management - November 2016 - Maart 2017
- Bouwcombinatie A4ALL - Programmamanager TI instal. - Juni 2015 - December 2015
- BdBProjectmanagement - Ad-Interim Manager - Januari 2015 - Juni 2015

......................................................

BdBISystems | Eigenaar | Algemeen directeur | 2013 - 2015
IT Regie Management PPS | DBFMO | Samenwerking
- Adviseur rondom samenwerkingsplatform voor PPS | DBFMO projecten.
(SAAONE, IXAS, Zuidplus, Gerechtsbgebouw Breda)

......................................................

Enligne IT Regie management | Eigenaar | 2010 - heden
IT Regie | Interimmanager | Strategisch IT adviseur
- Giesbers Arnhem - Adviseur voor directie - 2013 - 2013
- Algemene Bond van Natuursteenbedrijven - Programmamanager - 2012 - 2013
- Branche platform Natuursteen - Programmamanager - 2012 - 2013
- Gedenkplekken - Programmamanager - 2012 - 2013
- Dynamic People - Advies Business proces automatisering - 2012 - 2012
- Gerritsen Bouwgroep - IT Regie manager- 2011 - 2012
- Welling Bouw & Onderhoud - Interim IT manager - 2012 - 2012
- Holcher ter Braak Willems - Interim IT manager - 2012 - 2012
- Combi Groep - Adviseur groeps directie - 2010 - 2011
- Welling Bouw & Vastgoed - IT Regie manager - 2010 - 2012

......................................................

Personalia:
(Cor).H. van Weenum (27-01-1962)
Certified IT Regie Manager (CITRM)
Molenstraat Centrum 120
7311 ND APELDOORN
Tel: +31 6 50 22 33 33
Mail: cvweenum@enligne.nl
www.enligne.nl

Opleiding:
Nijenrode IT Regie NICP (2016)
Nijenrode CIO Business & IT (2012)
Masteclass ERP (2012)
Leiding geven hogerkader De Baak (2010)
Commerciele Contracten
Conflicthanteringen en communicatie
Architectuur en Opslag
Inzicht en Invloed bureau Zuidema
MBA

Talen:
Nederlands - moedertaal
Engels - Goed
Duits - Redelijk

Samenwerking:
Interexcellent

Volker Wessels nv | 1984 - 2009
- - Chief Information Officer (CIO) 2002- 2009
VolkerWessels is een Internationale onderneming welke bestaat uit een kleine 170 werkmaatschappijen
die decentraal geleid worden met eigen verlies en winst verantwoordelijkheid. De totale groep heeft
een omzet van ruim 6 miljard omzet in 2009. De uitvoer van beleid en strategie was door de Raad van
Bestuur gedelegeerd aan de Directeur Innovatie (Strategisch) en Directeur ICT (operationeel).
VolkerWessels faciliteert haar bedrijven in de gezamenlijke projecten en de infrastructuur of decentrale infrastructuur en levert ondersteuning in informatievraagstukken vanuit de business. Samen met
de informatiemanagers vanuit de clusters geven zij samen invulling aan de uitvoering van deze projecten. Alle projecten worden volgens een projectmethodiek tot uitvoer gebracht. Op basis budget, tijd en
resources. Tevens wordt er met visie en beleid op de lange termijn invulling gegeven aan de business
vragen die er liggen en de bijbehorende vernieuwings en veranderprocessen (ondersteund in een samenwerkingsplatform ) Bij alle vragen stellen wij de vraag waarom we het doen en voor wie, uiteindelijk
moet onze gezamenlijke klant tevreden zijn in wat we doen dit alles met de juiste prijs prestatie. Hierbij
is Stakeholders management een belangrijk onderdeel in de samenwerkingsprojecten om samen dit
succes te kunnen behalen.

- Directuwer IT 1984- 2001
Opdracht vanuit de Raad van Bestuur tot het centraliseren en opzetten van een centrale Service- en delivery organisatie met bijbehorende dienstverlening
Drivers waren:
- Verhogen van service graad aan de klanten;
- Kosten reductie in 5 jaar van 17 miljoen. Wat ook gehaald is;
- Diensten en producten catalogus opzetten voor heldere kosten structuur naar eind werkplekken.

Kern cijfers:
- 8.500 werkplekken;
- 7.500 vaste telefonie;
- 3.100 Machine to Machine;
Projecten:
- Gemiddeld 40 grotere projecten onderhanden;

Budget:
- Eind verantwoordelijk 70 miljoen;

- 8.000 mobile devices;
- 12.000 mail boxen;
- 130 internet sites

Referenties:
Op aanvraag.

