
 

 

Naam Woonplaats 

Idsert Joukes 

 

Voorburg 

Functie Geboortejaar 

Business Controller 1967 

 

Profiel 

 Idsert Joukes is een business controller én een mens- en resultaatgerichte senior implementatie-

adviseur. Het ondersteunen van het in beeld krijgen, het (laten) beslissen over en het (doen) 

inregelen van "Wie krijgt Wat Wanneer?" is zijn specialiteit. Hij past zijn structurerende 

kwaliteiten bij voorkeur toe in projectteams die nieuwe bedrijfsvoeringsprocessen introduceren of 

bestaande bedrijfsvoeringsprocessen verbeteren. 

 

Werkgevers en functies 

  10-2010 t/m heden Opinity B.V.: Business Controller 

06-2007 t/m heden ImplematiQ B.V.: Senior implementatie-adviseur 

09-1998 t/m 05-2007 CMG Nederland B.V. (en rechtsopvolgers): Management Consultant 

03-1992 t/m 01-1998  Ministerie van Defensie / Koninklijke marine: Officier Logistieke Dienst 

 

Projectervaring 

  03-2022 t/m heden Adviseur ICT "ISRS" voor het Ministry of Public Health, Social 

Development and Labor van Sint Maarten 

 Idsert droeg bij aan het opstellen van het toetsings-/kwaliteitskader voor 

de overdracht vanuit Ontwikkeling naar Support & Beheer van het 

Integrated Social Registry System voor het Ministry of Public Health, 

Social Development and Labor van Sint Maarten. 

Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsvoering, Informatie- en 

communicatietechnologie, Kwaliteitskader, Toetsingskader, Rapporteren 

11-2020 t/m 06-2021 Adviseur Programmasecretaris bij het Caribisch Orgaan voor 

Hervorming en Ontwikkeling i.o. van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Idsert droeg bij aan het structureren van de bedrijfsvoering van de 

Tijdelijke Werkorganisatie die verantwoordelijk was voor de vorming van 

het "Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling". 

Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsvoering, Coaching, Informatie- en 

communicatietechnologie, Projectmanagement, Rapporteren 

02-2019 t/m 07-2019 Adviseur "BSN in Caribisch Nederland" voor het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Idsert droeg bij aan verschillende onderdelen van het Toetsingskader (de 

onderzoeksvragenlijst) voor de raming van de impact van de introductie 

van het Burgerservicenummer in Caribisch Nederland. Zijn bijdrage 

concentreerde zich op het vaststellen van de ICT-impact en de financiële 

impact, alsmede het opstellen van het implementatieplan. Daarnaast 

droeg hij op die onderwerpen bij in de totstandkoming van het 

eindrapport. Zie: 

mailto:idsert.joukes@opinity.nl
tel:


 

Projectervaring 

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/27/bsn-in-

caribisch-nederland. 

Competenties Informatie- en communicatietechnologie, Implementeren, 

Ketenvoorzieningen, Rapporteren 

12-2018 t/m 02-2019 Adviseur "Verbetering applicatielandschap" bij het Bureau 

Financieel Toezicht 

 Het Bureau Financieel Toezicht is verantwoordelijk voor het financieel 

toezicht en het kwaliteits- en integriteitstoezicht op notarissen en 

gerechtsdeurwaarders enerzijds en voor het toezicht op de naleving van 

de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door 

notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren 

anderzijds. De geautomatiseerde ondersteuning van de primaire 

toezichtprocessen geschiedt via een applicatielandschap waarin een 

webportal, voor het aanleveren van verplichtingen door 

ondertoezichtstaanden en ondertoezichtgestelden, en een complex, in 

eigen beheer ontwikkeld, zaaksysteem (inclusief geautomatiseerde 

system-to-system gegevenskoppelingen met systemen van 

beroepsorganisaties) centraal staan. Idsert en een collega hebben een 

assessment op het applicatielandschap uitgevoerd gericht op het 

beantwoorden van de vraag “Niets doen, repareren of  vervangen”? De 

conclusie van het assessment is dat de twijfels van BFT inzake de 

kwaliteit, de onderhoudbaarheid en de toekomstvastheid van het 

applicatielandschap terecht zijn en dat alleen vervanging kan voorzien in 

de noodzakelijke ICT-technische verbetering en de gewenste functionele 

veranderingen. 

Competenties Bedrijfsvoering, Informatie- en communicatietechnologie, Rapporteren, 

Zaaksystemen 

04-2017 t/m 09-2017 Adviseur "Bedrijfsvoering en ICT" bij de Stichting Kunstzinnige 

Vorming Rotterdam 

 De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is het grootste 

Centrum voor de Kunsten van Nederland. SKVR was voornemens om in 

de periode 2017-2020 een forse strategieverandering in te zetten. Alras 

bleek de strategieverandering echter tot grote onduidelijkheid bij 

klanten, medewerkers en partners te leiden. Zodanig zelfs dat een team 

van experts, waaronder Idsert, werd gevraagd een foto van de 

bedrijfsvoering en de ICT op te leveren. De opgeleverde foto toonde aan 

dat de ingezette strategieverandering om meerdere, óók 

bedrijfseconomische en ICT-gerelateerde, redenen onuitvoerbaar was 

(teruglopende opbrengsten, oplopende kosten, onvoldoende eigen 

vermogen, onvoldoende ‘fit’ tussen bedrijfsvoering en de inrichting van 

het Enterprise Resource Planningspakket). Het rapport diende als 

fundament voor een interventie door de Raad van Toezicht waarop 

bijsturing van de beleidskeuzes volgde. 

Competenties Bedrijfsvoering, Business Cases, Enterprise Resource Planning, 

Informatie- en communicatietechnologie, Rapporteren 

01-2017 t/m 12-2017 Adviseur ICT van de projectleider "Het Nieuwe Studielink" van 

Studielink 

 De Stichting Studielink is eigenaar van de applicatie Studielink. Deze 

applicatie heeft als doel om de geautomatiseerde gegevensuitwisseling 

tussen studenten, de instellingen van Hoger Onderwijs, de Dienst 

Uitvoering Onderwijs en een groot aantal ketenpartijen system-to-

system geautomatiseerd te ondersteunen. Idsert ondersteunde als 
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Projectervaring 

  Adviseur ICT de Projectleider bij het opstellen van een foto van het 

project "Het Nieuwe Studielink" teneinde te komen tot een 

gemeenschappelijk beeld van de actuele stand van zaken, alsmede het 

identificeren van aangrijpingspunten voor het opstellen van een nieuw 

Plan van Aanpak. Gebaseerd op de positieve ontvangst van de foto 

enerzijds en de overname van de gesuggereerde veranderingen in de 

aanpak van het Project fungeerde Idsert gedurende de rest van het jaar 

als het ‘implementatiegeweten’ van de Projectleider Implementatie HNS. 

Competenties Bedrijfsvoering, Business Cases, Informatie- en 

communicatietechnologie, Implementeren, Ketenvoorzieningen, 

Rapporteren, Selectietrajecten 

11-2016 t/m 08-2018 Projectleider "Modernisering Contractonderwijs" bij de Marnix 

Academie 

 In opdracht van de grootste Nederlandse PABO (Pedagogische Opleiding 

voor het Basis Onderwijs), werd Idsert gevraagd om het voortouw te 

nemen in de modernisering van de tien jaar lang in beton gegoten 

bedrijfsvoering van het steeds belangrijker wordende contractonderwijs 

(groeiende derde geldstroom). Wat startte als een relatief eenvoudige 

opdracht om – vanuit een efficiëntieperspectief – het primaire 

bedrijfsvoeringssysteem voor het contractonderwijs te vervangen door 

een gelijkwaardig maar moderner systeem, bleek uiteindelijk een veel 

bredere exercitie waarin een groot aantal van partijen en geledingen, 

zowel binnen als buiten de PABO, en de bedrijfsvoering van een groot 

deel van de organisatie en de ICT-infrastructuur werden geraakt. 

Enigszins klassiek werd het automatiseringstraject een 

organisatieveranderingstraject. En dat betekende dat, hoewel succesvol 

afgerond, een en ander meer tijd vroeg dan opdrachtgevers hadden 

verwacht. 

Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsacademies, Bedrijfsvoering, Business 

Cases, Enterprise Resource Planning, Informatie- en 

communicatietechnologie, Implementeren, Ketenvoorzieningen, 

Onderwijslogistiek, Projectmanagement, Rapporteren, Selectietrajecten 

07-2014 t/m 01-2016 Adviseur bij het project "ERP-gebaseerde bedrijfsvoering" van 

Hospitality Consultants 

 In opdracht van de grootste Nederlandse zakelijke dienstverlener in 

Hospitality en Facility Management draagt Idsert in alle facetten van het 

project bij aan de overgang op een plaats , tijd- en device-onafhankelijke 

ERP-gebaseerde geautomatiseerde ondersteuning van de bedrijfsvoering. 

Competenties AFAS, Bedrijfsvoering, Business Cases, Enterprise Resource Planning, 

Front/Middle/Back Offices, Informatie- en communicatietechnologie, 

Presenteren, Projectmanagement, Rapporteren, Selectietrajecten, 

Shared Service Centers 

10-2013 t/m 03-2014 Voorzitter van de Toetsingscommissie Fuwasys 2013 bij Oasen 

 Idsert fungeerde als Voorzitter van de Toetsingscommissie Fuwasys. De 

Toetsingscommissie was nodig omdat het drinkwaterbedrijf Oasen 

overging tot het opnieuw indelen van de formatie op basis van het 

functiewaarderingssysteem voor Waterbedrijven. In totaal werden 28 

bezwaren tegen de functie-indeling behandeld. 

Competenties Organisatie & Formatie, Functiewaardering, Waterbedrijven 

mailto:idsert.joukes@opinity.nl
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Projectervaring 

  06-2013 t/m 06-2014 Senior projectsecretaris bij het Project "Elektronische Detentie" 

van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

 Het Ministerie van Justitie en Veiligheid startte het Project Elektronische 

Detentie om een uitvoerbare en handhaafbare executie-modaliteit te 

ontwikkelen. Deze zou naar verwachting in 2014 worden geïntroduceerd. 

Idserts bijdrage aan het project bestond uit het documenteren van de 

projectuitvoering. Dat wil zeggen: van het opstellen van het 

projectinitialisatiedocument en het plan van aanpak, via alle 

voortgangsrapportages, tot en met het schrijven van het 

dechargerapport. 

Competenties Adviseren, Documenteren, Projectmanagement, Presenteren, 

Rapporteren 

11-2011 t/m 12-2012 Projectleider "ServicePortaal DJI" van het Shared Service Center 

ICT van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

 Het Shared Service Centrum ICT van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

vroeg Idsert de totstandkoming van een digitale producten- en 

dienstencatalogus ter hand te nemen. In zes weken tijd werd een Proof-

of-Concept van de webbased applicatie ontworpen en live gebracht. 

Bovendien besloten ook andere landelijke dienstenleverende onderdelen 

van DJI op het ontwikkelde "ServicePortaal" aan te sluiten. Overigens 

niet alleen op de webbased applicatie, maar ook op het eveneens 

gerealiseerde call center. 

Competenties Facilitair Management, Front/Middle/Back Offices, Informatie- en 

communicatietechnologie, Inkoopmanagement, Implementeren, 

Projectmanagement, Rapporteren, Selectietrajecten, Shared Service 

Centers 

03-2011 t/m 05-2011 Adviseur "Handboek Administratieve Organisatie" bij Payper 

 In opdracht van een zakelijk dienstverlener in de flexbranche was Idsert 

medeverantwoordelijk voor het opstellen van een Handboek 

Administratieve Organisatie. Het Handboek Administratieve Organisatie 

bevatte een beschrijving van de processen voor de Front Office 

(franchisemodel), de Mid Office en de Back Office (administratiefabriek). 

Competenties Administratieve Organisatie, Front/Middle/Back Offices, Informatie- en 

communicatietechnologie, Rapporteren, Shared Service Centers 

09-2010 t/m 03-2011 Adviseur "Strategisch Businessplan" voor Opinity 

 In goede samenwerking met de directeur van een zakelijk dienstverlener 

in de flexbranche (ICT), ontwikkelde Idsert de outlines van het 

Strategisch Businessplan 2011-2015. 

Competenties Rapporteren 

07-2010 t/m 03-2011 Adviseur bij het project "Geautomatiseerde contractcyclus" van 

Hospitality Consultants 

 In opdracht van de grootste Nederlandse zakelijke dienstverlener in 

Hospitality en Facility Management droeg Idsert bij aan een 

haalbaarheidsstudie en business case op het gebied van een 

geautomatiseerde contractcyclus. Na een positief investeringsbesluit op 

grond van de business case, werd Idsert gevraagd het functioneel 

ontwerp van de mogelijke ICT-toepassing en de doorvertaling daarvan 

naar "beeldschermen" op te pakken. Aansluitend droeg Idsert zorg voor 
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Projectervaring 

  het inrichten en uitvoeren van het selectietraject voor een software-

ontwikkelaar. 

Competenties Business Cases, Enterprise Content Management, Facilitair Management, 

Informatie- en communicatietechnologie, Inkoopmanagement, 

Projectmanagement, Selectietrajecten 

09-2009 t/m 12-2009 Adviseur bij het programma "E-HRM DJI" van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen 

 Idsert ondersteunde de programmamanager in de succesvolle décharge 

naar de opdrachtgever. 

Competenties Projectmanagement, Presenteren, Rapporteren 

12-2007 t/m 04-2009 Adviseur & deelprojectleider bij het programma "E-HRM DJI" van 

de Dienst Justitiële Inrichtingen 

 DJI startte medio 2007 het programma E-HRM. Enkele onderdelen van 

dit programma zijn: de overgang op het salarisadministratiesysteem 

SAP/Payroll; de invoering van (rijksbreed) gestandaardiseerde HR-

processen en de introductie van SAP/Portal en de daarmee 

samenhangende zelfbediening voor personeelsaangelegenheden. Idsert 

fungeerde in het kader van de uitrol van P-Direkt binnen DJI als 

algemeen programma-adviseur, hij ontwikkelde de 

implementatiestrategie en hij coördineerde de implementatie van de 

zelfbedieningsfunctionaliteiten op het gebied van verzuim, digitale 

personeelsdossiers en managementinformatie. 

Competenties e-HRM, Informatie- en communicatietechnologie, Presenteren, 

Projectmanagement, Rapporteren, Shared Service Centers, 

Verandermanagement 

11-2006 t/m 11-2007 Deelprojectleider bij het Programma "Front Office IND" van de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 

 Het programma Front Office IND voorzag per 1 januari 2008 in negen 

IND-frontoffice-locaties alwaar van de gemeenten overgehevelde taken 

in het kader van de Vreemdelingenwet worden uitgevoerd. Op basis van 

zijn ervaring met het inrichten van nieuwe organisatie-onderdelen, nam 

Idsert verantwoordelijkheid voor de tijdige totstandkoming van drie IND-

loketlocaties, inhuizend in de stadskantoren van de gemeenten 

Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de stichting van twee nieuwe IND-

loketlocaties te Amsterdam en Eindhoven. De vijf Front Offices IND 

werden conform planning voor het publiek geopend. 

Competenties Bedrijfsvoering, Business Cases, Facilitair Management, 

Front/Middle/Back Offices, Informatie- en communicatietechnologie, 

Implementeren, Projectmanagement 

07-2006 t/m 08-2006 Plv. projectleider van het project "SSC-A" bij de Gemeente Den 

Haag 

 Het project SSC-A had als doel om per 1 januari 2009 een Shared 

Service Centrum Automatisering voor de 15 diensten van de Gemeente 

Den Haag op te richten. Gedurende de vakantie van de projectleider 

heeft Idsert al het nuttige en noodzakelijke gedaan om inhoud, vorm en 

proces van het project SSC-A op de rails te houden en, waar nodig, te 

zetten. 

Competenties Projectmanagement, Shared Service Centers 

mailto:idsert.joukes@opinity.nl
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Projectervaring 

  02-2006 t/m 06-2006 Teamleider bij het Project "DIV Online" van het Ministerie van 

Defensie 

 Het project DIV Online was er op gericht om per 1 januari 2009 in de 

middelen en methoden voor de defensiebreed verbeterde digitale 

informatievoorziening te voorzien. Op basis van zijn ervaring en kunde 

met het procesgeoriënteerd inrichten van SSC's, ICT-beheerorganisaties 

en documentaire informatievoorziening, werd Idsert gevraagd om leiding 

te geven aan een team van acht in- en externe medewerkers om de DIV 

Online-beheerorganisatie in te richten en op haar toekomstige 

functioneren voor te bereiden. 

Competenties Enterprise Content Management, Informatie- en 

communicatietechnologie, Projectmanagement, Shared Service Centers 

05-2004 t/m 12-2005 Deelprojectleider binnen het programma "SSC-DJI" van de Dienst 

Justitiële Inrichtingen 

 In het kader van de invoering van vijf regionaal opererende Shared 

Service Centra, wenste DJI de personeelsdossiers van alle medewerkers 

te digitaliseren. Inrichting en aansturing van de uitvoering van het 

digitaliserings-proces waren Idserts voornaamste aandachtsgebieden. 

DJI werd, op tijd en binnen budget, bijna 19.500 personeelsdossiers 

digitaal ter beschikking gesteld. Daarnaast was Idsert verantwoordelijk 

voor de implementatie van een door DJI zelf ontwikkeld digitaal 

inkoopsysteem (BINK). 

Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsvoering, e-HRM, Enterprise Content 

Management, Facilitair Management, Informatie- en 

communicatietechnologie, Inkoopmanagement, Implementeren, Logistiek 

Management, Projectmanagement, Selectietrajecten, Shared Service 

Centers 

06-2002 t/m 09-2003 Adviseur & deelprojectleider van het project "Academie SZW" bij 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 Om het ingezette veranderingsproces bij medewerkers van het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen beklijven, verlangde de 

pSG de op- en inrichting van de Academie SZW. Idsert ondersteunde de 

kwartiermaker bij het ontwikkelen en operationaliseren van de 

bedrijfsvoering van de Academie SZW tot het moment van de overdracht 

aan de staande organisatie. De Academie SZW is, volledig geoutilleerd, 

goed bemensd en met een helder groeiplan, tijdig en binnen budget 

opgeleverd. 

Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsacademies, Bedrijfsvoering, Facilitair 

management, Informatie- en communicatietechnologie, Implementeren, 

Onderwijslogistiek, Organisatiekunde, Presenteren, Projectmanagement, 

Rapporteren, Selectietrajecten, Verandermanagement 

01-2002 t/m 03-2003 Projectleider & adviseur van het project "ICT-

infrastructuurbeleid" bij Waterschap De Dommel 

 Het ontbrak de opdrachtgever aan een samenhangend stelsel van 

richtinggevende uitspraken voor de inrichting van de toekomstige ICT-

infrastructuur. Op basis van aangereikte eisen en wensen werd, vanuit 

een visie op de rol en de doelen van de ICT-afdeling en in hechte 

samenwerking met interne en externe medewerkers, een door het 

Bestuur goedgekeurd ICT-infrastructuurbeleid ontwikkeld waarmee 

kostbare suboptimalisaties werden voorkomen. 
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Projectervaring 

  Competenties Informatie- en communicatietechnologie, Presenteren, 

Projectmanagement, Rapporteren 

07-2001 t/m 05-2002 Teamleider "Beslissingsondersteunende Systemen" bij de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 

 Het programma Beslis Ondersteunend Systeem (BOS) ontwikkelde een 

kennissysteem ter ondersteuning van het primaire beslisproces. Daartoe 

'vertaalden' materiedeskundigen het beleid, de kennis en de ervaring in 

beslisbomen voor een intranettoepassing die, via een vraag- en 

antwoordprincipe, beslismedewerkers ondersteunt bij aanvragen voor 

verblijf. Idsert gaf leiding aan de materiedeskundigen, stelde de inzet- en 

productieplanningen op en was verantwoordelijk voor de realisatie van 

de productieafspraken. Op 1 mei 2002 ging de eerste versie van BOS, 

inhoudelijk uitgebreider dan gepland, in productie. 

Competenties Administratieve Organisatie, Business Process Management, Informatie- 

en communicatietechnologie, Implementeren, Presenteren, 

Projectmanagement, Rapporteren, Teammanagement 

04-2001 t/m 06-2001 Auditor bij het Project "Euromigratie" van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen 

 Idsert vervulde de rol van auditor. Hij stelde voor zes organisatie-

onderdelen van DJI vast wat de stand van zaken was inzake het gereed 

zijn van de decentrale bedrijfsvoeringen voor de overgang op de Euro als 

geldig betaalmiddel. 

Competenties Administratieve Organisatie, Auditing, Bedrijfsvoering, Controlling, 

Informatie- en communicatietechnologie, Presenteren, Rapporteren 

03-2001 t/m 12-2001 Coördinator I&A a.i. bij de Gemeente Bergschenhoek 

 Inzage in stand van zaken per project in het portfolio van de sectie I&A 

werd noodzakelijk toen bleek dat de aldaar werkzame ICT-

functionarissen tegelijkertijd van werkgever zouden gaan veranderen. 

Om het dreigende continuïteitsprobleem op te lossen, trof Idsert diverse 

maatregelen:  

- het opstellen van een overdrachtsdocument; 

- het inrichten, doen uitvoeren en bewaken van het ICT-

uitbestedingsbeleid; 

- het selecteren en werven van kandidaten voor de functie van 

systeembeheerder, en  

- het opstellen van een programma van eisen voor twee omvangrijke 

migraties (Sociale Zaken en Burgerzaken).  

- Bovendien werd, in samenwerking met Twynstra Gudde Management 

Consultants, een Gemeentelijk I&A-beleid voor de periode 2002-2006 

opgesteld. 

Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsvoering, Business Cases, 

Front/Middle/Back Offices, Informatie- en communicatietechnologie, 

Implementeren, Organisatiekunde, Projectmanagement, 

Servicemanagement, Verandermanagement 

11-2000 t/m 01-2001 Adviseur bij het project "Rijnl@ndnet" van het 

Hoogheemraadschap Rijnland 

 Het Hoogheemraadschap beraadde zich op de vérstrekkende gevolgen 

voor personeel, materieel en organisatie van de wens om in 2003 een 

kwart van de dienstverlening digitaal via het internet te laten verlopen. 
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Projectervaring 

  Op basis van een inventarisatie en beoordeling van de bestaande ICT-

infrastructuur, de marktontwikkelingen, de in de ICT-afdeling aanwezige 

kennis en de door afdelingsmedewerkers geuite wensen, ontwikkelde 

Idsert, in hechte samenwerking met een collega, een toekomstvaste ICT 

infrastructuurvisie. De door het bestuur geaccepteerde visie op een 

robuuste, schaalbare en toekomstvaste ICT infrastructuur maakte het 

mogelijk om interne en externe web based-dienstverlening naadloos in 

de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren. 

Competenties Bedrijfsvoering, Business Cases, Informatie- en 

communicatietechnologie, Organisatiekunde, Presenteren, Rapporteren 

09-2000 t/m 04-2001 Adviseur bij het project "In beheername Jufar" van ICT-Services 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

 ICT-S draagt zorg voor het ontwerpen, realiseren, invoeren en 

operationeel houden van de landelijke informatiesystemen en 

infrastructuren waarover DJI beschikt. Binnen de afdeling 

ApplicatieServices is het productteam Jufar verantwoordelijk voor het 

functionele beheer van de decentrale, op SAP R/3 software gebaseerde, 

Jufar-systemen en het Jufar-concernsysteem. Het productteam voert het 

functionele beheer over Jufar DJI/Eurorelease. Idsert droeg met raad en 

daad bij aan de afronding van verschillende deelprojecten binnen het 

project Jufar DJI/Eurorelease. Daarnaast participeerde hij in de 

overdracht van het beheer vanuit de projectmatige ontwikkelorganisatie 

naar de staande beheerorganisatie. Op 1 januari 2001 is Jufar 

DJI/Eurorelease in productie gebracht. Op 1 april 2001 is de overdracht 

vanuit de ontwikkelorganisatie naar de staande beheerorganisatie vrijwel 

probleemloos verlopen. 

Competenties Bedrijfsvoering, Front/Middle/Back Offices, Informatie- en 

communicatietechnologie, Implementeren, Procesmanagement, 

Projectmanagement, Servicemanagement, Verandermanagement 

04-2000 t/m 05-2000 Projectleider van het project "ICT-scan" bij de Gemeente Hoorn 

 De afdeling Personeels- en informatievoorziening van de Gemeente 

Hoorn wenste concrete aangrijpingspunten voor de omslag van een 

product  naar een klantgerichte dienstverlening. Idsert was 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een op de vraagstelling 

gefundeerde doorlichtingssystematiek en nam vervolgens 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de doorlichting en de 

rapportage daarover. 

Competenties Auditing, Bedrijfsvoering, Business Cases, Controlling, Presenteren, 

Rapporteren, Teammanagement 

10-1999 t/m 09-2000 Adviseur & deelprojectleider bij het project "Kennis- en 

Leercentrum" van de Immigratie- en Naturalisatiedienst 

 De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelde zich ten doel om een 

open, vakkundige en betrouwbare organisatie te zijn. Daartoe werd een 

verbeterprogramma ingesteld dat tevens werkte aan de opzet van een 

centraal Kennis- en Leercentrum (KLC) voor de IND. Idsert droeg bij aan 

de verwezenlijking van producten op het gebied van Bedrijfsvoering, 

Werving & Selectie, Computer Ondersteund Opleiden, 

Onderwijslogistieke ondersteuning en de Inrichting van het KLC-gebouw. 

Het Kennis- en Leercentrum, de bedrijfsacademie van de IND, opende op 

1 september 2000 (op tijd en binnen budget) haar deuren. 
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Projectervaring 

  Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsacademies, Bedrijfsvoering, 

Doceren, Enterprise Resource Planning, Informatie- en 

communicatietechnologie, Implementeren, Onderwijslogistiek, 

Organisatiekunde, Projectmanagement 

09-1999 t/m 12-1999 Auditor bij het project "Millenniumtraject" voor Van den Ende 

Studio's 

 Gezien het commerciële belang van ongestoorde live-uitzendingen op 

eindejaarsnacht 1999, achtte het management het noodzakelijk 

eventuele, niet reeds eerder geadresseerde, risico's vroegtijdig in beeld 

te brengen. Idsert werd gevraagd een op de probleemstelling 

gefundeerde doorlichtingssystematiek op te stellen en de uitvoering 

ervan ter hand te nemen. Dankzij zijn inspanningen heeft het de 

opdrachtgever tijdig een aantal niet-geadresseerde risicofactoren in 

beeld gekregen. Mede omdat de opdrachtgever de aanbevelingen 

overnam, zijn de eindejaarsuitzendingen van het jaar 1999 probleemloos 

verlopen. 

Competenties Bedrijfsvoering, Informatie- en communicatietechnologie, 

Kwaliteitsmanagement, Presenteren, Rapporteren, Risicomanagement 

03-1999 t/m 09-1999 Adviseur bij het project "Klachtenmanagement" van de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 

 De IND diende te voldoen aan de eisen gesteld in de per 1 juli 1999 

gewijzigde Algemene wet bestuursrecht (Awb). In een klein team was 

Idsert medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van een 

uniforme klachtenprocedure. De uniforme, met automatisering 

ondersteunde, klachtenprocedure was er op gericht om klachten over de 

uitvoering van het IND-beslisproces binnen de daartoe gestelde 

wettelijke termijnen deugdelijk af te handelen. Eindresultaten waren: 

een versnelling van de klachtafhandeling; een betere kijk op door klagers 

aangeduide 'pijnpunten' in het primaire IND-bedrijfsproces. Daaruit 

volgde een significante daling van het aantal klachten over de IND bij de 

Nationale Ombudsman. 

Competenties Administratieve Organisatie, Informatie- en communicatietechnologie, 

Klachtenmanagement, Risicomanagement, Verandermanagement 

02-1999 t/m 04-1999 Adviseur bij het project "Elektronische kenmerken" van het 

Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie i.o. 

 Gezien de legitieme en toenemende behoefte bij veiligheidsdiensten aan 

"Elektronische kenmerken van het tele- en datacommunicatieverkeer", 

werd Idsert door de Directeur van het Centraal Informatiepunt 

Onderzoek Telecommunicatie, i.o. gevraagd een oordeel te vellen over 

de wenselijkheid om het proces van het opvragen, aan- en doorleveren 

van deze gegevens al dan niet te automatiseren. 

Competenties Business Cases, Informatie- en communicatietechnologie, Presenteren, 

Rapporteren 

09-1998 t/m 01-1999 Adviseur bij het project "CRI 2000" van het Korps Landelijke 

Politie Diensten 

 De geautomatiseerde gegevensverwerkende informatiesystemen van de 

KLPD-divisie "Centrale Recherche Informatie" dienden 

millenniumbestendig te zijn of te worden. De door Idsert ontwikkelde 

teststrategie was het fundament voor het millenniumbestendig opleveren 

van vitale informatiesystemen. 
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Projectervaring 

  Competenties Bedrijfsvoering, Informatie- en communicatietechnologie, 

Testmanagement, Presenteren, Rapporteren 

01-1994 t/m 01-1998 Militair docent "bestuurlijke Informatiekunde" aan het Koninklijk 

Instituut voor de Marine 

 Idsert was verantwoordelijk voor 

- Het overbrengen van kennis, kunde en vaardigheden inzake de 

maritiem-militaire bestuurlijke informatiekunde, als ook de operationele 

en logistieke ICT aan officieren-in-opleiding. 

- Het begeleiden van afstuderende officieren-in-opleiding. 

- Het overbrengen van kennis, kunde en vaardigheden inzake de militaire 

bedrijfsvoering in het algemeen en planning & control in het bijzonder. 

Dit geschiedde onder andere door op te treden als trainer/coach in 

Defensiebrede opleidingen voor het middenmanagement (Defensie 

Controllers Opleidingen). 

- Het vergroten van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de 

bedrijfsvoering van het KIM door deel te nemen in diverse projectteams. 

De projectteams droegen uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de 

(her)inrichting van de bedrijfsvoering van het KIM als 

resultaatverantwoordelijke eenheid. 

Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsacademies, Bedrijfsvoering, 

Bedrijfssimulatie (Serious Gaming), Begeleiden van afstudeerders, 

Business Cases, Business Process Management, Doceren, Facilitair 

Management, Informatie- en communicatietechnologie, 

Kwaliteitsmanagement, Logistiek Management, Presenteren, 

Projectmanagement, Rapporteren 

03-1992 t/m 09-1993 Militair adviseur "Informatisering & Automatisering" bij de 

Directie Personeel Koninklijke marine 

 Idsert droeg in in verschillende projecten bij aan de optimalisering van 

de informatievoorziening door het op elkaar afstemmen van de vraag 

naar en het aanbod van I&A-diensten. Daarnaast droeg hij bij aan het 

vergroten van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de 

bedrijfsvoering door deel te nemen aan diverse verbeteringsprojecten. 

Competenties Administratieve Organisatie, Bedrijfsvoering, Business Cases, Informatie- 

en communicatietechnologie, Implementeren, Organisatiekunde, 

Presenteren, Rapporteren 

 

Vooropleiding(en) 

   Behaald 09-1985 t/m 01-1992 Wetenschappelijk 

onderwijs 

Bedrijfskunde Afgerond, met diploma 

 

Certificaten 

  03-1995 Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid Hoger Beroepsonderwijs 

10-2002 Kepner Tregoe: Problem Solving & Decision Making 

12-2010 PRINCE2® Foundation 

03-2011 PRINCE2® Practitioner 

03-2019 AFAS Payroll Dagelijks Gebruik 
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Certificaten 

  12-2019 AFAS Payroll Eindejaarssessie Basis 2019 

02-2020 AFAS Financieel Dagelijks Gebruik 

03-2021 AFAS Financieel Procesbeheer 

04-2020 AFAS CRM Instapcursus Workflows 

04-2020 AFAS CRM Specialisatiecursus Workflows 

12-2020 AFAS Payroll Eindejaarssessie Gevorderd 2020 

12-2021 AFAS Payroll Eindejaarssessie Gevorderd 2021 

 

Vakkennis 

  Ervaring Jaar 

Kepner Tregoe: Problem Solving & Decision Making  20 

PRINCE2® Practitioner  11 

AFAS Profit ERP+  4 

 

 

Talenkennis 

  Lezen Spreken Schrijven 

Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal 

Engels Uitstekend Uitstekend Uitstekend 
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