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Theo van den Berg
Schijndel
8 oktober 1958
Nederlands
Gehuwd
2, volwassen

PROFIEL
Mijn persoonlijkheid zou je als open en communicatief kunnen beschrijven, ik ben gewend met mensen
om te gaan. Ik heb een groot empathisch vermogen, goede luistervaardigheid en doorzettingsvermogen,
dit maakt dat ik mensen kan enthousiasmeren. Dit komt vooral tot uiting zodra ik me in een sturende en
coördinerende rol bevind. Ik beschik over een goed analytisch vermogen en ben in staat om alleen of
samen met anderen gestelde doelstellingen te realiseren. Ik word hiertoe in staat gesteld door mijn ruime
ervaring in lijn- en staffuncties en mijn enthousiaste en energieke instelling. Ik ben een harde werker met
een zeer breed kennisgebied, en ben goed op de hoogte van bedrijfsprocessen in vele branches. Ik ben in
staat vanuit “meedenken, meedoen”, voorwaarden te scheppen voor het creëren van nieuwe kansen en
en deze om te zetten in resultaat.

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN:
Entrepreneur in de zorg.
Freelance consultant en projectleider ICT.
Projecten van september 2008 tot heden:
- Ontwikkeling van producten voor de zorg in eigen beheer.
- >15 maal Ons database toepassingen voor Nedap klanten ondersteund, en rapporten ontwikkeld.
- > 15 maal Ons planning implementaties. Zowel voor VVT als WMO (huishoudelijke hulp)
- Meer dan 30 maal Ons Administratie implementaties. Zowel voor VVT, WMO (huishoudelijke hulp) als
VG sector.
- Implementatie van Ons Administratie en Ons Planning van Nedap voor Zorgorganisaties in Nederland;
grootte organisaties van 5 tot 10.000 medewerker.
- > 5 Electronisch Ons cliëntdossier implementaties.
- > 10 Transitie projecten: van X pakket naar Ons van Nedap.
Projecten tot september 2008:
- Implementatie Microsoft Dynamics NAV add-on QBIS voor 11 MEE organisaties.
- Applicatiebeheer.
- Extern Projectleider.
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