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Resumé
Erwin is na zijn studie Toegepaste Psychologie als consultant gestart bij
een ICT-bedrijf in de zorgsector. In de afgelopen jaren heeft hij in
verschillende rollen kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen
van de klant. Aanvankelijk als (implementatie-) consultant, later ook als
projectleider en informatiemanager.
Leeuwarden
06-83919230
Erwin.vanDijk@Blue-Y.com
www.blue-y.com

Persoonlijkheid
Gedreven
Sympathiek
Resultaatgericht
Positief
Toegankelijk
Sociaal








Klanten ervaren Erwin als een consultant/projectleider die op een
enthousiaste en motiverende wijze mensen meekrijgt in het project
waaraan hij bijdraagt of wat hij aanstuurt. Dat geldt ook voor de
beoogde groep eindgebruikers. Erwin heeft focus op het behalen van
de projectdoelstelling maar is oplettend dat deze ook aansluit bij de
visie van de opdrachtgever en maakt het bespreekbaar als hij
daartussen discrepantie denkt te zien. Kenmerkend voor Erwin is een
veranderkundige aanpak in zijn werk; Waarom moet er iets veranderen,
wat moet er dan gebeuren, hoe kunnen we dat vormgeven en wie
moeten daarbij betrokken worden? Dit combineert hij met inzichten uit
Lean Six Sigma en Agile werken. Op deze manier worden
projectdoelstellingen op een prettige en efficiënte manier behaald.
Ervaring heeft hij als projectleider zowel vanuit de leveranciersrol als
vanuit de klantorganisatie.
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Moedertaal
Uitstekend

Als schakel tussen zorg en ICT voel ik me op mijn plek. Ik verbind
gemakkelijk mensen met verschillende achtergronden en die elkaars
jargon niet spreken. Uitdagingen ga ik daarbij niet uit de weg en
verbinding ga ik aan op basis van een open relatie met betrokkenen.
Anderen omschrijven mijn karakter als open, vriendelijk, innovatief en
gedreven. Door mij flexibel en toch professioneel op te stellen, en oog
te hebben voor de belangen van stakeholders, worden lastige
projecthobbels vaak gladgestreken.
Door mijn kennis van en ervaring met zowel procestechnieken,
zorgprocessen en ICT ben ik een goede sparringpartner voor
zorgprofessionals, bestuurders en ICT-ers. Hierin ben ik in staat om
goed te luisteren naar de eisen en wensen en deze optimaal af te
stemmen op de mogelijkheden.

Werkervaring
September 2021 – nu
• GGZ inGeest
Projectmanagement • Informatiemanagement
Implementatie cliëntenportaal, implementatie Zorgprestatiemodel, optimalisatie huidig EPD en de implementatie van nieuwe
front-end modules voor behandelaren.
Juni 2022 – juli 2022
Projectmanagement

• Eleos

Implementatie van een koppeling met zorgdomein.
November 2021 – juni 2022 • VIGO
Projectmanagement
Extractieproject waarbij VIGO over is gegaan naar een nieuw EPD. Projectmanagement rol was vanuit de vertrekkende
leverancier.
September 2020 – juni 2022 • GGZ Mondriaan, Lentis, Arkin, GGZ Breburg, Eleos, Parnassia en Antes
Projectleider/consultant • VIPP GGZ
Projectcoördinatie, inrichting EPD, koppeling realiseren met broker, testen en adviseren. Ook begeleiden van audits.
Maart 2021 – februari 2022 • Parnassia zorggroep
Diverse projecten • Ondersteuning ICT
In diverse rollen in het applicatiebeheer team van Parnassia ondersteund. Implementatie en verbetering diverse dossier
onderdelen o.a. voor de WVGGZ en alert panelen
September 2020 – juni 2021 • GGZ Mondriaan
Lead consultant • Overgang naar nieuwe modules PinkRoccade GGZ
Projectcoördinatie, inrichting nieuwe agenda module, implementatie cloud werkplekken.
Oktober 2018 – juni 2021
• GGZ inGeest
Diverse projecten • Ondersteuning FAB • Ondersteuning servicedesk
In diverse rollen in het applicatiebeheer team van GGZ inGeest ondersteund. O.a. implementatie van een nieuw dossier voor
de basis GGZ. Overgang naar Google Suite.
September 2018 - juni 2019 • GGZ Lentis
Consultant
Implementatie van nieuwe agenda/facturatie module. Van inrichting tot training eindgebruikers.
September 2018 - augustus 2022
Consultant

• Diverse klanten

Consultancy opdrachten voor diverse klanten focus op de agenda module, de dossier module en de koppelingen met diverse
externe applicaties

Om de privacy van onze medewerkers te beschermen, verzoeken wij u deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen.
Na gebruik verzoeken wij u om deze informatie te vernietigen dan wel te retourneren aan Blue-Y.

Voor meer informatie lees verder op LinkedIn

Arbeidshistorie
09-2022 – nu
09-2018–08-2022
02-2018–08-2018
04-2017–05-2018
01-2016–06-2018

• Blue-Y
• PinkRoccade GGZ
• Lean.nl
• 2M Recruitment
• Hanzehogeschool Groningen

• Consultant/Projectmanager
• Consultant/Projectmanager
• Afstudeerscriptie
• Recruiter
• Trainer, Coach, Testbegeleider en PR.

Opleidingen
2021-2021
2018–2018
2014–2018
2005–2012

• Ipma D
• Black Belt Lean Six Sigma
• Toegepaste Psychologie
• HAVO

• Global Knowledge
• Lean.nl
• Hanzehogeschool Groningen
• OSG Sevenwolden Heerenveen

Cursussen
2021
2021
2020
2020
2019

• Excellente klantgerichtheid
• Talent programma
• Effectief communiceren
• Time management
• ITIL Foundations

• Yearth
• United talent
• Yearth
• Yearth
• ICM
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