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ROBIN LEYSEN 
project manager 

 

46 jaar, Ossenisse, Nederland 

Geboren op 15 juli 1969 

+31 (0)6 124 190 57 

robin@robinleysen.nl 

Profiel 
Ik ben een pragmatische en effectieve project manager, met een passie voor ICT integratie 

projecten, pakket implementaties en software maatwerk projecten. 

Ik ben gedreven, resultaatgericht en ik geloof in de “smart(er) society”. Ik werk graag met een 
team van bezielde collega’s aan het realiseren van een verandering. Ik ben ervan overtuigd 

dat een goeie start leidt tot project succes. 

Ik heb in de afgelopen 20 jaar een groot aantal projecten uitgevoerd voor federale en lokale 
overheden, projecten met een zekere complexiteit en met een nood tot integratie in een 

legacy omgeving. 

 

Ervaring en expertise 
 Meer dan 10 jaar ervaring met grote/complexe projecten in ICT 

o Aankoop en integratie van software systemen (vb. CRM, loyalty, HRM, …) 

o Software ontwikkeling projecten 

 Ervaren in werken met en aansturen van externe leveranciers 

 Ervaring met NFC technologie (cards, readers, software) 

 Belgische en Europese overheidsopdrachten, bestekken, evaluaties en 

gunningsprocedures 

 Ervaring binnen federale overheid (vb. Defensie) en lokale overheid (vb. stad 

Antwerpen) 

 

mailto:robin@robinleysen.nl
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Vaardigheden 
 Project management van complexe(re) projecten, end-to-end oplossingen 

 Opzetten van governance (stuurgroep e.d.) en projectbeheersing (kwaliteit, kosten, 

risico’s, …) 

 Coaching van projectleiders en teams  

 Teams aansturen en/of faciliteren (o.a. in agile omgevingen) 

 Werken en communiceren met sponsors en stakeholders binnen alle geledingen van 

een organisatie of overheid 

 Planning, werkorganisatie 

 Risico management 

 Business analyse 

Kenmerken 
 Pragmatisch en resultaatgericht 

 Gedreven door verandering en optimalisatie 

 Analytisch, heeft helicopterzicht 

 Diplomatisch, sensitief 

 Besluitvaardig 

Certificaten 
 PRINCE2 Practitioner (geldig tot 2021) 

 Gewenst: IPMA Level C, ITIL Foundation, MSP Foundation 

Ervaring 

2016 – heden Project Manager 

Robin Leysen PM 
 

  Opstart onderneming 
 6 maand sabbatical: zelfreflectie (SWOT), zelfstudie, research 
 Op zoek naar opportuniteiten projectmanagement voor 

integratieprojecten, pakketaankoop en -implementatie 
(overheidsopdracht/aanbesteding) en voor software 
ontwikkelingstrajecten. 

 

2009 - 2015 

 

Project Manager 

Digipolis, Antwerpen 

 

  Management van de volledige project levenscyclus met een scherp oog 
op het snel behalen van resultaat. Zoekt klant actief te betrekken. 
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 Het project voorbereiden en ervoor zorgen dat stakeholder 
engagement geborgen wordt. 

 Overheidsopdracht organiseren, contract opstellen, regie voeren over 
de implementerende/integrerende partij. 

 Het project uitvoeren volgens overeengekomen gefaseerde tempo. 

 Omgaan met wijzigingen, gebruiken om het project voort te stuwen. 

 Lessons Learned verzamelen en projecten correct afsluiten. 

 

Projecten / Resultaten: 

 Implementatie van een SMS gateway met bijhorende tools, 
geïntegreerd in “A-Stad”, het online platform voor de Antwerpse burger 
en stadsmedewerker (zie http://www.antwerpen.be) via ESB (i.s.m. The 
RingRing Company) 

 Implementatie van een CRM oplossing (Salesforce) voor Antwerpen 
(afdeling Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie), 
geïntegreerd via ESB met e-formulieren (Kodision) en eigen 
ontwikkelde centrale referentiesystemen (ondernemingsgegevens, 
persoonsgegevens) (i.s.m. 4C Consulting) 

 Maatwerk software pakket voor het opvolgen en beheren van de 
openbare markten in Antwerpen (software ontwikkeling en integratie 
via ESB met ondernemingsgegevens) (eigen product Digipolis) 

 Maatwerk software/versiebeheer  van een aantal softwareoplossingen, 
eigen ontwikkeling (maatwerk) van Digipolis voor stad Antwerpen 

 Implementatie van een nieuw NFC loyalty platform voor de Antwerpse 
A-Kaart (2014, i.s.m. Into It) 

 Vernieuwing van het Antwerpse City Card platform, in samenwerking 
met The Leisure Pass Group (UK) (2014) 

 Projecten (maatwerk software ontwikkeling) voor de uitbreiding en 
optimalisatie van de kerntoepassing ‘eVita’ van het OCMW Antwerpen 
(Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (de bijstand)) 

 Implementatie van het IT-luik voor een getrouwheidsprogramma voor 
stad Antwerpen (de A-Kaart) in een heterogene omgeving, in 
samenwerking met Alcatel-Lucent. 

 Voorstudies inzake automatisering van de postverwerking in 
Antwerpen, invoering van een ESB in Antwerpen, enkele .Net 
ontwikkeltrajecten 

 

2003 - 2009 IT Manager 

Defensie - Algemene Directie Material Resources (Brussel, 
België) 

 

  Analyseer de IT behoeften voor de afdeling HR van Defensie. IT 
systemen aankopen en onderhouden, project management voor 
inhouse software ontwikkelingen. 

 Product en project management voor HR IT systemen  

Projecten / Resultaten: 

 Software HR platform, maatwerk. Java JSP/Orcale webtoepassing, 
gesynchroniseerd met een Powerbuilder/SQL Server toepassing. 

http://www.antwerpen.be/
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Project management voor ontwikkeling, testing, acceptatie en uitrol 
over België. 

 Geautomatiseerde testbatterij voor kandidaat militairen. 
Pakketimplementatie met UK partij, customisering. Project 
management voor aankoop en implementatie, aanpassing, testing en 
oplevering. 

 Testbatterij kandidaat piloten (PILAPT). Pakketimplementatie met UK 
partij, customisering. Project management voor aankoop en 
implementatie, testing en oplevering. 

 

1995 - 2003 Teamleader Software Development 

Defensie - Centrum voor Informatieverwerking (Brussel, 
België) 

 

  Team management voor de ontwikkeling van een systeem voor het 
automatiseren van recrutering, selectie en inlijving van kandidaat-
militairen. Analyse, ontwerp en ontwikkeling van dit systeem.  

 

1992 - 1994 Logistiek Officier 

Defensie - Logistiek Centrum Nr 2 (Brasschaat, België) 

 

  Bevoorrading van de militaire eenheden in de provincie Antwerpen, 
onderhoud van het militair materieel. Pelotonscommandant van het 
peloton bevoorrading, 34 militairen. 

 Deelname UNPROFOR, Ex-Joegoslavië als logistiek officier onder UN 
vlag (blauwhelm) 

 

 

Opleiding 
2002 - 2003 Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) – Brussel, BE 

Cursus Kandidaat Hoger Officier (28ste promotie CKHO) 

(Management, Begroting, Overheidsopdrachten, Strategie, Tactiek, …) 

1994 – 1995 Transmissie- en Informaticaschool Landmacht (TrISch) – Peutie, BE 

Cursus Computer Sciences 

1988 – 1992 Koninklijke Militaire School (KMS) – Brussel, BE 

Licentiaat Sociale en Militaire Wetenschappen (128ste promotie TAW) 

1987 – 1988 Industriële Hogeschool (IHS), Afdeling Chemie en Textiel – Brugge, BE 

1ste kandidatuur industrieel ingenieur 

1982 – 1988 Sint-Leo college, Brugge, BE 

Latijn-Wetenschappen 
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Cursussen en Trainingen 
2016  PRINCE2 Practitioner (GPP) 

2013  Risico en Onzekerheid in Projecten (Amelior) 

2012  Seminarie: Project Managers gaan Agile (I. T. Works) 

  Coachend Leidinggeven aan Projectteams (Amelior) 

  SCRUM: 1-daagse introductie (Amelior) 

2009  PRINCE2 Foundation (in company) 

1995 - 2003  Cursus Aankoopofficier (Wetgeving Overheidsopdrachten) 
(Defensie) 

  UML, requirements analysis, OO analysis (Defensie) 

  Meerdere cursussen Powerbuilder (Defensie) 

 

Toolkit 
MS Office, Office365, MS Project, Google Apps, Teamwork.com, JIRA, Slack 

Talenkennis 
 Nederlands is mijn moedertaal 

 Ik beschik over een NATO Level B kwalificatie inzake kennis van de Engelse taal (98%) 

 Ik beschik over het (in België) wettelijk erkende niveau “wezenlijke kennis” (wat een 

niveau hoger is dan de elementaire kennis, en net onder het niveau “wettelijke kennis” (officiële 

tweetaligheid) ligt) 

Taal Spreken Schrijven Lezen Begrijpen 

Nederlands Moedertaal 

Engels Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed 

Frans Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed Zeer Goed 

Duits Basis Basis Basis Basis 

 


