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Personalia 
Naam: Stephan de Wit 

VAR: VAR-DGA 

Titel: Ingenieur 

Bedrijfsnaam: Witpuntcom BV 

KVK:  17108545 

BTW nr.:  8100.29.303.B01 

Internet: www.witpuntcom.nl 

E-mail: info@witpuntcom.nl 

Linkedin Profiel: nl.linkedin.com/in/witpuntcom 

 

Opleidingen  
 HTS Technische Bedrijfskunde te Eindhoven, 1989-1994 (diploma) 

 Technisch Lyceum Werktuigbouw te Eindhoven, 1987-1989 (diploma) 

 

Trainingen  
 Diverse cursussen en trainingen op het gebied van ITIL (certificaat), Prince2 en Microsoft omgevingen. 

 

IT Skills en Tools 
 Projectmatig (PRINCE2) en procesgericht werken (ITIL) 

 Aansturen van ICT afdelingen en projectteams 

 ICT beleidadviezen m.b.t. migraties, implementaties, beheer, centralisatie, standaardisaties, etc. 

 Grote en complexe werkplek-en servermigraties (accounts, data, mail, printers, applicaties) 

 Implementatie en migratie van applicaties 

 Implementatie van diensten 

 Verhuizen en inrichten van kantooromgevingen (incl. ICT en Telefonie) 

 Begeleiden van aanbestedingen (bestek, programma van eisen, etc.) 

 Centralisatie en standaardisatie van datacenters 

 Virtualiseren van ICT omgevingen 

 Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft OCS/LYNC, Windows operating systems  

 

Talenkennis 
Nederlands (moedertaal), Engels (goed), Duits (matig) 

 

Nevenactiviteiten 
 Afdelingsbestuurder Militaire Vakbond A.V.N.M. (1994) 

 Bestuursfunctie (secretaris) wielervereniging TML de Dommelstreek (1993 – 2001) 

 Actief lid Stichting Team KING (Kanker IN Gezinnen – www.teamking.nl) 

 

Interesses 
Wielersport, reizen 



Werkervaring 
 

Periode: januari 2015 t/m heden 

Bedrijf: Dienst Dommelvallei 

 coördineren uitrol multifunctionals en repro apparatuur (Europese openbare aanbesteding 

gemeente Son en Breugel, gemeente Nuenen, gemeente Geldrop-Mierlo, dienst Dommelvallei 

en gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost) 

Functie: projectleider ICT (parttime) 

Werkzaamheden: - uitvoeren projecten conform Prince2 

 - coördineren uitrol multifunctionals en repro apparatuur voor de gemeente Son en Breugel, 

gemeente Nuenen, gemeente Geldrop-Mierlo en de Dienst Dommelvallei 

 

Periode: november 2013 t/m heden 

Bedrijf: Gemeente Venray 

 coördineren diverse ICT en Business projecten 

Functie: teamleider Team Automatisering, projectleider (parttime) 

Werkzaamheden: - uitvoeren projecten conform Prince2 

 - dagelijks aansturen Team Automatisering (t/m december 2014) 

 - voorzitter CAB (ITIL Wijzigingsbeheer) 

 - dagelijks aansturen van diverse projectteams (2 – 6 personen) 

 - begeleiden van de DIGID audits 2013 en 2014 (geslaagd) 

 - opstellen en implementeren Hardening, IDS, Monitoring, Logging en patchmanagement 

proces t.b.v. de DIGID-audit op basis van de richtlijnen van IBD en KING 

 - opstellen automatiseringsplan 

 - opstellen telefoniebeleid 

- coördineren van de aanbesteding van de mobiele en vaste telefonie contracten  

- coördineren van de Europese aanbesteding van de vervanging van de multifunctionals en 

de repro apparatuur (gemeente Venray en Veiligheidsregio Limburg-Noord) 

- coördineren van de virtualisatie van de telefonie servers (Mitel omgeving) 

- coördineren van de migratie van Orac le 9 naar Oracle 11 van Key2, GWS, Geotax, 

Nedgraphics, GBI, Corsa en Decade 

- coördineren van de inbeheername van de technische infrastructuur van de P1 

Parkeergarage en het ontsluiten van het P1 LAN op het LAN van het gemeentehuis 

- coördineren van de inbeheername van de technische infrastructuur van de Milieustraat 

Venray 

- coördineren vervanging DMZ/firewall omgeving, vervanging Storage en Backup 

- coördineren AS400 migratie naar de cloud 

- coördineren uitwijk en recovery (ICT en Telefonie gerelateerd) 

- coördineren uitwijktest AS400 

- coördineren uitfaseren MS Windows 2003 servers 

- coördineren vervanging Core Switch 

 

Periode: juli 2013 t/m mei 2014 

Bedrijf: Immigratie- en Naturalisatiedienst – Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 coördineren uitfaseren INDIS+ 

Functie: projectleider (fulltime) 

Werkzaamheden: -  uitfaseren van de legacy omgeving (servers, desktops, laptops, applicaties) 

 - ontmanteling 2 datacenters (Maasland en Zoetermeer) 

 

Periode: februari 2013 t/m oktober 2013 

Bedrijf: Gemeente Venray 

 aansturen medewerkers van de Servicedesk, Telefonie-, Systeem- en Applicatiebeheer 

Functie: teamleider Team Automatisering (fulltime) 

Werkzaamheden: - dagelijks aansturen en coachen van de medewerkers van de Servicedesk, Telefoniebeheer, 

Systeembeheer en Applicatiebeheer (team Exploitatie & Beheer) 

- optimaliseren processen ITIL en ASL 

- input leveren aan beleidsvorming en uitvoering van het ICT beleid 

- (Laten) opstellen, afstemmen, uitvoeren en bewaken van (interne en externe) SLA’s ten 

aanzien van de producten en dienstverlening 

- opstellen, bewaken en (laten) uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan 

- vertalen van wensen en (functionele) eisen naar concrete automatiseringsoplossingen 

- het up-to-date (laten) maken en houden van onderliggende administraties als 

contractadministratie, configuratieadministratie, wijzigingenadministratie en die voor 

incidenten en problemen 

- rapporteren over de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening 

- het (mede) opstellen van de (jaarlijkse) begrotingen en budgetten en het beheren en 

bewaken van de begroting/budget van de eigen afdeling 

- het beschikbaar stellen van capaciteit en kennis voor ontwikkeling (vooral in projecten) in 

overleg met programma-/projectmanagement; 

- het plannen, bewaken en toewijzen en ook zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden op 

gebied van applicatie-, netwerk-, systeembeheer; 

- plannen, coördineren, afstemmen en (laten) uitvoeren van de wijzigingsverzoeken 

 



Periode: juni 2010 t/m januari 2013 

Bedrijf: Gemeente Venray 

 coördineren diverse ICT projecten waaronder diverse aanbestedingen en verhuizingen 

Functie: projectmanager en ICT/Telefonie adviseur (fulltime) 

Werkzaamheden: - uitvoeren projecten conform Prince2 

 - dagelijks aansturen van diverse projectteams (4 – 15 personen) 

- ICT adviseur bij de renovatie van het gemeentehuis (2-jarig project) 

- coördineren aanbestedingen van de technische installatie werkzaamheden (W + E) van het 

tijdelijke (2010) en gerenoveerde (2012) gemeentehuis 

- coördineren van de nieuwe inrichting van het tijdelijke (2010) en gerenoveerde (2012) 

gemeentehuis op het gebied van ICT en Telefonie (werkplekken, infrastructuur, etc.) 

- coördineren aanleg Ethernet VPN (CLOUD/IAAS) point-to-point verbinding tussen diverse 

locaties/steden, 1 GB private line verbinding (glas) tussen de 2 gemeentehuizen en 

oplevering corporate internet 

- coördineren Europese aanbestedingen Audio/Video Raadzaal (Raadcommunicatiesysteem) 

en Touch Screens vergaderzalen 

- coördineren aanbestedingen WLAN en LAN. 

- coördineren verhuizing datacenter (8 serverracks), inclusief SAN, MITEL telefooncentrale, 

RAAS en AS400 en de verhuizing van de ICT en de telefonie omgeving (450 werkplekken, 

multifunctionals, repro apparatuur, BAVAK, Gemnet router, VOIP, ISDN2, ISDN30, MITEL 

servers) naar het tijdelijke (2010) en gerenoveerde (2012) gemeentehuis 

- coördineren uitrol nieuwe multifunctionals en repro apparatuur (Konica Minolta) 

- coördineren migratie van Windows XP naar Windows 7, waaronder applicatie virtualisatie 

(VMWare ThinApp/App-V) en desktop virtualisatie (VMWare View / Windows 7 golden 

image met MS Office 2010) en de coördinatie van de uitrol Zero-Clients 

- coördineren migratie AS400 Basis Registratie Systeem (BRS) naar Civision Makelaar 

Gegevens (CMG) en Landelijk Voorzieningen (CML) op SAP Netweaver en het koppelen 

hieraan van diverse bestaande systemen zoals Decade (UNIT4), Key2GH (Centric), 

GWS4ALL (Centric), SquitXO (Roxit), JVS (Metaobjects), BAM (HTA), etc. 

 

Periode: mei 2012 t/m december 2012 

Bedrijf: ONVZ Zorgverzekeraar te Houten 

 coördineren van diverse ICT projecten 

Functie: project manager (parttime) 

Werkzaamheden: - uitvoeren projecten conform Prince2 

 - aansturen van een projectteam van 4 personen 

- coördineren van de implementatie van een vernieuwde LDAP / Active Directory structuur op 

basis van een upgrade van de bestaande MS Windows Server 2003 32-bits omgeving naar 

een MS Windows 2008 Server R2 64-bits omgeving. 

- coördineren van het project Mobiele Toegang; Het uitwerken van het beleid Mobiele 

toegang (o.a. technische randvoorwaarden, gebruikerscontract, online awareness training, 

risico sessie, SLA dienstverlening) en de implementatie van een F5 Application Gateway (F5 

Big IP Edge Gateway) als een fully managed service. Hiermee heeft men op een beveiligde 

manier toegang, op elk device (ook BYOD), 24x7, vanaf elke locatie, tot de mailomgeving, 

data omgeving en webapplicaties van ONVZ 

- coördineren van de implementatie van MS Exchange 2010 en de migratie (pilot) van MS 

Exchange 2003 naar MS Exchange 2010 

 

Periode: juli 2009 t/m mei 2010 

Bedrijf: IVENT (Ministerie van Defensie) – project W IND 

 centralisatie en standaardisatie datacenter van de IND (Ministerie van Justitie) 

 en migratie naar datacenter en VDI werkplekken (XEN) 

Functie: migratiemanager/projectleider IVENT (fulltime) 

Werkzaamheden: - dagelijks aansturen van een projectteam (5 personen) 

 - coördineren inrichten datacenter KA-Backend (SCCM, Exchange, File&Print, SQL,  

     Active Directory, etc.) 

- coördineren van de migratie naar een centraal datacenter van 5.000 accounts,  

data, mailboxen, applicaties, printers, etc. 

- omzetten van de migratiestrategie in een technisch uitvoeringsplan 

- technisch uitwerken van het uitvoeringsplan 

- schrijven van het technische migratiedraaiboek 

- plaatsvervangend projectmanager W IND 

 

Periode: november 2008 t/m juli 2009 

Bedrijf: Philips (Philips Global Infrastructure Services) 

Functie: projectmanager bij Network & Telecom Programma (fulltime) 

Werkzaamheden: - diverse internationale projecten conform Prince2 methodiek 

 -  projectmanager project M&A (mergers and acquisitions) Gateway Service 

Opleveren gestandaardiseerde service om nieuw aangekochte bedrijven z.s.m. te koppelen 

aan het Philips Global Network 

 - projectmanager project One Philips Firewall  

Inventarisatie van alle on-site firewalls binnen Philips en het schrijven van een Transition 

Plan en Firewall Road Map 

 - projectmanager project Connect Call (Philips Flagship Project) 

Telecom project – uitrol (95.000 users) audio/video Call component van Microsoft Office 

Communication Service (OCS) 

 



Periode: juli 2008 t/m november 2008 

Bedrijf: IVENT (Ministerie van Defensie) – project W IND 

Functie: architect en migratie consultant (fulltime) 

Werkzaamheden: - ontwerpen ICT omgeving IND (KA Backend) 

 - bepalen migratie strategie 

 

Periode: februari 2008 t/m juli 2008 

Bedrijf: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Ministerie van Defensie) – Project HTI / ATLAS 

 centralisatie en standaardisatie datacenter en migratie naar Windows 2003 Server en Windows 

XP werkplekken 

Functie: projectleider migratie, uitrol en implementatie (fulltime) 

Werkzaamheden: - dagelijks aansturen van een team van 15 personen 

 - coördineren van de migratie naar een centraal datacenter van accounts, data,  

mailboxen, applicaties, printers, etc. 

 - coördineren van werkplekuitrol 

 - opstellen migratie en uitrol draaiboek 

 

Periode: augustus 2007 t/m januari 2008 

Bedrijf: DTO (Ministerie van Defensie) – Project DISS! ROM 

 migratie van 10.000 NT4 werkplekken (o.a. buitenland locaties en exoten) naar XP en 

centralisatie serverparken 

Functie: projectleider (fulltime) 

Werkzaamheden: - dagelijks aansturen van een projectteam van 8 personen 

 - coördineren van de migratie van 10.000 user accounts, werkplekken, data, mailboxen, 

printers, applicaties etc. van een NT4 naar een Windows 2003 server/XP omgeving 

(buitenland locaties en exoten omgevingen) 

- overdracht van alle migratie tooling/systemen aan de interne organisatie 

 

Periode: mei 2004 t/m juli 2007 

Bedrijf: DTO en DCIVB (Ministerie van Defensie) – Project MULAN Servermigratie 

Functie: teamleider / projectleider deelprojecten/migraties (fulltime) 

Werkzaamheden: - ontwikkelen van migratie strategieën en tools/systemen 

 - inrichten project organisatie conform ITIL (migratie uitvoering, development en 

support) 

 - dagelijks aansturen team van 6 migratiespecialisten en 2 ontwikkelaars 

 - verantwoordelijk voor de migratie van 40.000 user accounts, data, mailboxen, printers, 

applicaties etc. van een NT4 naar een Windows 2003 server/XP omgeving van o.a. 

Koninklijke Marechaussee, Landmacht, Luchtmacht, Marine, Bestuurstaf, Directie Materieel, 

etc. 

 - opstellen van procedures, werkinstructies en andere projectdocumentatie 

 - leveren van derde lijns support mbt migratiegerelateerde incidenten/problemen op het 

gebied van Exchange 2003, Active Directory, applicaties, etc. 

 - testcoördinator (pre productie test/in productie name) van alle applicaties 

 - waarnemend projectleider MULAN Servermigratie 

 



OVERIGE PROJECTEN 2004 EN OUDER 

 

Periode: juli 2003 t/m april 2004 

Bedrijf: ICTRO (Ministerie van Justitie) te Breda 

Functie: senior  Technisch ICT medewerker 

Periode: januari 2003 t/m juni 2003 

Bedrijf: Flos Techniek en Logistiek BV te Veldhoven 

Functie: ICT adviseur 

Periode: augustus 2002 t/m december 2002 

Bedrijf: DTO (Ministerie van Defensie) te Den Haag 

Functie: projectcoördinator en senior ICT beheerder 

Periode: juli 2001 t/m juli 2002 

Bedrijf: ISII-KL (Koninklijke Landmacht) te Gouda 

Functie: technisch migratie specialist (LAN2000 project) 

Periode: januari 2001 t/m juni 2001 

Bedrijf: ISII-KL Testcentrum (Koninklijke Landmacht) te Gouda 

Functie: technisch consultant en kwaliteitsmanager 

Periode: september 1999 t/m december 2000 

Bedrijf: DTO (Ministerie van Defensie) te Den Haag 

Functie: technisch consultant (LAN2000 project) 

Periode: november 1998 t/m juli 1999 

Bedrijf: Belastingdienst Automatiseringscentrum (BAC) te Apeldoorn 

Functie: technisch migratie specialist 

Periode: augustus 1998 t/m oktober 1998 

Bedrijf: Hogeschool Holland te Diemen (project Pink Elephant Public Sector) 

Functie: technisch consultant 

Periode: april 1998 t/m augustus 1998 

Bedrijf: Fontys Hogescholen te Eindhoven en Tilburg (project Pink Elephant Public Sector) 

Functie: projectleider en wijzigingscoördinator (ITIL) 

Periode: augustus 1997 t/m maart 1998 

Bedrijf: Generali Verzekeringsmaatschappij te Diemen (project Pink Elephant Finance) 

Functie: teamleider ‘Service on Site’ team en ontwikkelaar VB for Applications 

Periode: juli 1997 t/m augustus 1997 

Bedrijf: Moret Ernst & Young (project Pink Elephant Finance) 

Functie: technisch consultant Lotus Notes 

Periode: februari 1997 t/m mei 1997 

Bedrijf: Westland Utrecht Hypotheekbank te Amsterdam (project Pink Elephant Finance) 

Functie: inrichten helpdesk volgens ITIL en senior helpdesk medewerker 

Periode: januari 1997 t/m februari 1997 

Bedrijf: Nationale Nederlanden te Rotterdam (project Pink Elephant Finance) 

Functie: service on site medewerker 

Periode: maart 1996 t/m oktober 1996 

Bedrijf: Moret Ernst & Young (project Pink Elephant Finance) 

Functie: service on site medewerker (senior) 

 


