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“Ik wil plezier hebben, successen behalen en 
die vieren met anderen”

IT Service Manager - Project Manager - Contract Manager

JOHN.
“ Met alles wat ik onderneem wil ik trots zijn op wat ik creëer” 

Ervaring in 200 organisaties

Breed opgeleid en getraind

Doet wat hij belooft

Open, positief en integer

Gedreven en nieuwsgierig

Transparant en aanspreekbaar

“Het moet schuren
en het beste uit

mezelf halen, het
moet niet te makkelijk zijn”
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Een pragmatische en door de wol geverfde ICT-professional,
gespecialiseerd in IT Service Management, 

Project Management en Contract Management

Ervaring in 200 organisaties
John heeft gewerkt in meer dan 200 bedrijven en instellingen en 
in alle branches, van mkb tot grote ondernemingen: o.a. 
Achmea, (Centraal Berheer, Interpolis, Zilveren Kruis, Avero), 
Biblioservice Gelderland, HITT, Ten Cate Advanced Composites, 
Zuidberg Techniek, Stichting Nascholing Amsterdam en Falco.

www.bisselingconsulting.nl

Dit zeggen anderen over John 
Aanbevelingen op Linkedin:
“Op een open, positieve en integere wijze stelt John de juiste vragen. Daarbij heeft hij oprechte “Op een open, positieve en integere wijze stelt John de juiste vragen. Daarbij heeft hij oprechte 
aandacht voor de boodschap van zijn gesprekspartners. Gedreven en nieuwsgierig is hij snel in staat 
om snel door te dringen tot de kern van de zaak. Zijn werkwijze is constructief en zorgvuldig, met een 
goed oog voor de consequenties van veranderingen. Hij doet wat hij belooft en geeft pas zijn fiat als 
aan duidelijke criteria is voldaan. Hij houdt zicht op het doel en resultaat en is transparant en 
aanspreekbaar. John draagt rust en volwassenheid bij aan het team.”

Neem contact met me op!

Trots op ...
- Nieuwe diensten: Ontwerp en inrichting van Windows tablets voor Raad van Bestuur. 
  Introductie van 6.000 USB-koppelstations voor laptops. Binnen 9 maanden.
- Transities: Binnen 3 maanden vervanging 3.500 PKI-smartcards door Vasco tokens. 
  Binnen 6 maanden 5.000 laptops en destops vervangen.
  Transitie van de dienst werkplek naar een nieuwe External Service Provider. Binnen 12 maanden.
- Uitfaseringen:- Uitfaseringen: Opheffen 3.000 ISDN/ADSL-lijnen thuis. Binnen 9 maanden.
- Procesverbetering: De doorlooptijd van leveringen van thuiswerk-verbindingen van 1.600 contact-
  centeragents teruggebracht van 90+ naar 20 werkdagen. Binnen 4 maanden.
- Procesverbetering: Aanpassing ontwerp en inrichting leverproces voor niet-standaard aanvragen.
  Na12 maanden daling instroom met 80% en een besparing van 2 FTE.
- Procesverbetering: Incidentreductie dienst Telewerken in een taskforce met de IT Servicedesk.
  Daling aantal incidenten met 45%. Binnen 6 maanden.

Loopbaan in vogelvlucht
2008-2017 - Service Owner, Service Delivery Manager 
                    en Client Service Manager bij Achmea.
1997-2008 - Teammanager, Project Manager, Exact  
                    Business Consultant bij CSS Solutions 
                    en I/C Works.
1988-1997 - Logistieke- en commerciële functies bij 1988-1997 - Logistieke- en commerciële functies bij 
                    productiebedrijven Verosol en Irisette.
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