
           
    

 
 
 
 
 

 

WERKERVARING 
 
2015 - Heden Programma Manager  |  GR Servicecentrum 
Drechtsteden 
Verantoordelijk voor de invlechting van gemeente Hardinxveld-
Giessendam in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.     
 Samenstellen plan van aanpak en verkrijgen van bestuurlijke 

besluitvorming 
 Totale projectomvang € 2,0 miljoen.  
 Aansturing van 8 deelprojectleiders op verschillende 

bedrijfsvoeringsonderdelen.  
 Voorzitter ambtelijke en bestuurlijke werkgroepen.  
 
2015 - Heden Manager bedrijfsvoering  |  Centraal bureau voor 
de statistiek 
Verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de bedrijfsvoering bin-
nen het IT- domein. 
 Functionele aansturing van bedrijfsvoering team (7 FTE) 
 Procesoptimalisaite aan de hand van Lean Six Sigma 
 Realisatie van taakstelling van € 600K op jaarbasis 
 Inregelen van planning en verantwoordingscyclus (KPI-dashboard) 
 
2016 - 2016 Projectleider  |  Gemeente Rotterdam 
Projectleider voor het uitfaseren van een 22-tal legacy producten 
 Advies uitbrengen over legacy applicatie. 
 Besluitvorming inclusief projectplanning voor toekomstige inrichting 
 Besluitvorming verkrijgen in stuurgroep 
 
2013 - 2015 Manager Bedrijfsvoering  |  Veiligheidsregio NHN 
Verantwoordelijk lijnmanager (MT-lid) voor reorganisatie en inrichten 
‘nieuwe bedrijfsvoering organisatie’ 
 Verantwoordelijk voor algehele reorganisatie bedrijfsvoering 
 Inregelen en verantwoordelijk voor 24 bedrijfsvoering adviseurs 
 Projectleider Qlick Call face principe en inregelen FMIS-systeem 

planon 
 Verantwoordelijk voor facilitaire ‘managing agent concept’ 

Jeroen Schiedon 
Manager in de publieke sector ge‐
specialiseerd in bedrijfsvoering 

 OVER MIJ 

Bedrijfsvoeringsvraagstukken binnen de 
publieke sector vormen  de rode draad van 
mijn curriculum vitae. Complexe 
vraagstukken kernachtig visualiseren en 
processen pragmatisch verbeteren zijn 
hierbij dé uitgangspunten van mijn 
persoonlijke aanpak. Ik zorg dat resultaten 
binnen de overeengekomen termijn bereikt 
worden door het bijeenbrengen van de 
juiste mensen, en vernieuwing te brengen 
in de vaste patronen 
Mijn kracht is: 

- De Rotterdamse pragmatiek 
- Keep-IT-Simple 
- Mensen-mensen- mens 
- Gericht op langdurige 

samenwerking 
 

 

 
(06) 52 64 89 73 

 
jschiedon@jensaa.nl 

 

Walmolen 7 
2665 SE  Bleiswijk 

 
www.jensaa.nl 

 Geboortedatum: 
26 augustus 1979 

 Nationaliteit: 
Nederlandse 

 

 CONTACT 



  

   

2013 - 2013 Manager procesoptimalisaitie |  Atos Duitstland
Verantwoordelijk voor de herinrichting van een aantal bedrijfsvoering-
procedures.  
 Lean Management traject voor data management proces en bonus 

management proces 
 Gerealiseerde reductie in doorlooptijden en kostenbesparing in 

uitvoering € 0,6mln. 
 
2008 - 2011 Manager Bedrijfsvoering  |  Ministerie V&J 
Binnen deze organisatie als brede organisatieadviseur geopereerd 
hoofdzakelijk gericht op interne procesverbeteringen binnen de 
bedrijfsvoering, waaronder.  
 Herijken en inregelen van het kostprijsmodel voor baten lasten 

dienst 
 Projectleider voor software implementatie voor inkoop, bestellingen 

en digitale facturatie 
 Procesoptimalisatie van bedrijfsvoeringsprocessen volgens Lean Six  

Sigma 
 Herinrichten van de managementinformatie (dashboard) 
 Auteur: ICT business case “scherp en efficient”   
 
2005 - 2013 Manager  |  Ernst & Young 
Verschillende rollen vervuld als manager Publieke Sector, waaronder: 
 Adviseur bedrijfsvoering: ‘Carnegie Stichting’, Hogeschool Leiden, 

Koninklijke Auris Groep  
 Financieel adviseur / Lean Manager: Gemeente Lelystad, Gemeente 

Sittard-Geleen, Gemeente Boxtel, Gemeente Ijsselstein, Gemeente 
Antwerpen 

 Evaluatie onderzoeken: CAOP. Ministerie SZW, SW organisatie  
 Procesbegeleider Reorganisatie: RIVM 
 

EDUCATIE 
 
- (WO) Bedrijfkunde Master in Management Consultancy |  

RSM Erasmus 
- (Post-HBO) Operational Auditing  | Haagse Hogeschool 
- (Post-HBO) Bedrijfskunde  | Hogeschool Rotterdam 
- (HBO) Small Business & Retail management | Hogeschool 

Rotterdam 
- HAVO | Jacob van Liesveldt Hellevoetsluits 

 
Training 
 
Ibis Uva: LEan Six Sigma “Black Belt” (theorie afgerond) 
Prowareness: Scrum Master for business  
Process Mining: O&I partners 

 VAARDIGHEDEN 

Procesoptimalisatie / LEAN 
 90% 

 
Scrum / Agile 

 60% 

 
Business analyse / Management-
informatie 

 70% 

 
Projectmanagement (Prin-
ce2/IPMA) 

 70% 

 
Verandermanagment 

 80% 

 

 
Vloeiend 

 
Goed 

 
Gemiddeld 

  
 

 TALENKENNIS 

 SPECIALISATIES 

 Bedrijfsvoeringsvraagstukken in 
de publieke sector 
 

 Complexe bestuurlijk politieke 
vraagstukken 

 
 Business cases en evaluatie 

onderzoeken 
 

 Verandermanagement en brengen 
van vernieuwing 
 

 Proces optimalisatie en Invlechten 
of ontvlechten van organisatie 
onderdelen 


