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Boekholt
Eildert-Jan
5 april 1971 te Oosterhout (NB)
Kortelandseweg 20, 2631NE Nootdorp
Nederland
Getrouwd, 3 kinderen (9, 11 en 12 jaar)
Mannelijk

Brede Technische kennis van Electrotechniek en ICT, Telecom &
Telematica kennis
Bestuurder – Senior Manager
Programma/portfolio Management
Operationeel Management
Project Management
People Management
Leveranciers management
Customer management (pre-sales/after-sales)
Interim Management / reorganisaties / outsourcing
Coaching
Sterk inhoudelijke kennis van veel werkgebieden (o.a. IT, Networks, Legal,
Inkoop, Finance, HRM, Customer Operations, Processen, Kwaliteit, Beleid)
Resultaat gericht, pragmatisch, WIN-WIN
In sterk wisselde organisaties (reorganisaties, groei) in staat om resultaat
te behalen
Omgang met anderen, coöperatieve samenwerking
Door analytisch vermogen in staat problemen concreet te maken, (out of
box) praktische oplossingen te formuleren en deze ook te implementeren.
Op basis van integriteit, betrouwbaarheid en communicatief vaardig in
staat mensen te motiveren met verschillende kennisgebieden, interesses
en nationaliteiten.
Professioneel, discreet en zelfstandig zaken oppakkend.
In staat om met daadkracht successen te behalen.
Helikopter view, met vermogen om op details in te gaan
Strategie & visie ontwikkeling en vertalen naar tactisch/operationeel plan

Management
Development

•
•

Mei 2003 tot en met einde dienstverband lid van de high potentials Telfort
April 1995 tot en met einde dienstverband lid van het talent development
programma bij KPN Telecom, incl. laatste jaar top 100 managers.

Motivatie / Ambitie

•

De drie belangrijkste motivatoren zijn voor mij; 1. Het werken met mensen
of het creëren van een team van mensen die plezier in hun werk hebben 2.
Binnen een omgeving werken waarin ik mijn kennis en kunde kan
verbreden en verdiepen, 3. Klant relaties uitbouwen. Dit alles naast de
standaard motivatoren van een goede/leuke werkplek en financiële
compensatie.
Mijn ambitie is om binnen het ICT werkveld te blijven in een functie binnen
het management team van het bedrijf met als voorkeur de
verantwoordelijkheid voor een technische realisatie/operations afdeling of
als senior project manager een strategisch project/programma managen.

•
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Loopbaan
Intercity Zakelijk
Jan. 2013 - heden

Sept. 2012 – Jan. 2013

6GMOBILE
April 2007 – Juli 2012

Group Systems Director
Verantwoordelijk voor alle technische zaken (Networks, IT, Technisch Product
Management, Testen) binnen Intercity op Groep niveau (UK - 14 personen en
NL – 7 personen). In deze functie rapporteer in aan de eigenaar van Intercity
(UK). Binnen beide landen de volgende afdelingen opgezet/gestructureerd:
Operations en Development. Key taken: operational excellence, coachen
managers, realiseren van nieuwe diensten/leveringen aan zakelijke klanten,
jaarplannen/visie/strategie voor Techniek/Producten binnen Intercity. Senior
management taak met veel inhoudelijke taken door een platte organisatie.
Wholesale en Network Director
Verantwoordelijk voor het Netwerk in NL (Mobiel en Vast). Dit was aangeschaft
als turn key project bij Nokia Siemens maar na oplevering dermate veel
problemen dat ze iemand nodig hadden die alle problemen kon oplossen met
alle betrokken partijen. Sterk operationeel management opgezet en uiteindelijk
de
een beter Netwerk neergezet dan KPN (volgens KPN en 3 partij metingen).
Als wholesale director verantwoordelijk voor de acquisitie van groot zakelijke
resellers (o.a. Van der Valk)

Director Development & Operations (CTO-COO-CIO)
Eind verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van de mobile operator
(MVNO) 6GMOBILE exclusief 3FTE binnen Sales, Finance en Juridische
zaken. 6GMOBILE (17 personen) voert o.a. de volgende labels: Kruidvat
Mobiel, Ajax Mobiel, Tringg en heeft o.a. de volgende klanten SMS City,
Jiggers en Mobilized als MVNO. Mijn team bestaat uit Product Managers,
Project Managers, IT Architects/engineers, Network Architects/Engineers, Test
Manager, Operations (Delivery, Support) en een Eerste Lijns Help Desk. Onze
sterkste USP is dat wij binnen 4 tot 12 weken een nieuwe mobiele brand op de
markt kunnen brengen afhankelijk van wat de klant wilt. We leveren zowel
Service Provider, Enhanced Service Provider tot volledige MVNO oplossingen
naast specials (innovations) die de standard MNO’s niet kunnen of niet op de
markt willen brengen.

2PI
Jan. 2007 – Maart 2007

Eigen bedrijf 2PI opgestart (2PI = PPI = Project, Programma & Interim
Management)
Via eigen bedrijf gestart (consultant) bij 6GMOBILE, toentertijd onder de naam
Unify – Infonet Mobile.

Telfort
Okt. 2005-Dec. 2006

Aug. 2004-Sept. 2005

Maart 2003-Juli 2004

Sept. 2001- Feb. 2003
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Director / Sr. Manager Programma’s en Projecten
Eind verantwoordelijk voor alle programma’s en projecten binnen Telfort
(budget, planning, resources, kwaliteit). Tevens verantwoordelijk voor
Processen (beheer, ontwikkeling, keten) & Quality (ISO 9000). Aansturen van
4 managers die een totaal van 30 teamleden aansturen. Rapporteer aan CFO.
Manager Programma Management
Eind verantwoordelijk voor het managen van 3 programma’s (alle projecten
binnen de afdelingen Wholesale, IT en Networks). People management van 7
(sr) project managers. Rapporterend aan Director ICT.
Programma Manager
Verantwoordelijk voor het managen van het programma Wholesale en het
programma Prepay. Aansturen van (vooral leverancier) project managers voor
het opleveren van de projecten binnen een programma. Tevens de Postbank
deal gemanaged (verkoop en levering van 250.000 mobiele abonnementen en
handsets binnen 3 maanden).
Sr. Project Manager
Eind verantwoordelijk voor het opleveren van verschillende strategische
projecten zoals MVNO Debitel, MVNO Versatel, MVNO AH.
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Australië
Jan. 2001–Juli 2001

Programma Manager bij Telecom New Zealand Australia.
Eind verantwoordelijk voor alle projecten en programma’s (Telecom, data en
ICT) vanuit TNZA bij één van de 4 banken van Australië (Common Wealth
Bank). Acquisitie van nieuwe projecten, het opstellen van project plannen, het
opstellen van contracten met de klant en de leveranciers, het managen van de
projecten, aansturen van project managers en het aansturen van vele
leveranciers. Winst en verlies verantwoordelijk. Rapporterend aan de manager
New Business van Telecom New Zealand Australia.
Vanwege het feit dat mijn vrouw zwanger werd zijn we vroegtijdig weer terug
gegaan naar Nederland.

KPN
Jan. 1999-Dec. 2000

Aug. 1997-Dec.1998

Juli 1995-Juli 1997
Jan 1995-Juni 1995

Opleiding
1999
1995
1991

Project director / Sr. Project manager
Verantwoordelijk voor het openzetten van het KPN aansluitnet (>8 milj
aansluitingen) voor alle service providers en operators (OPTA besluit). Project
team +/- 100 personen, budget fl. 600 milj. Rapporterend aan Directie Vaste
Net KPN en Directie Wholesale KPN.
Project manager
Eind verantwoordelijk voor het vervangen van een decentraal ICT systeem
(4TEL) voor een centraal systeem. Aantal eindgebruikers 2000, budget fl. 16
milj. Rapporterend aan Manager Vaste Net – Aansluitnet. Toegekend met
‘Beste gemanaged project1998’.
Projectleider
Deel verantwoordelijk voor verschillende projecten zoals o.a. invoering ISDN
System engineer
Verantwoordelijk voor implementatie afstudeerproject. Van januari tot maart in
dienst van Sema Group.

Project management, Haagse Hogeschool (Post HTO opleiding, 18 maanden
avond opleiding)
Telematica, Hogeschool van Utrecht. Afstudeerrichting Transmissie Techniek
Elektrotechniek, MTS Breda

Persoonlijke ontwikkeling (technische trainingen niet opgenomen)
2013
Interne management trainingen Intercity UK (persoonlijke effectiviteit)
2009-2010
Verschillende symposiums bijgewoond om kennis te verbreden
2008
Training Engels, Nonnen van Vught / Regina Coeli
2006
Leiderschap trainingen binnen Telfort
2005
Leiderschap Ontwikkelings Programma (voor Sr Mgrs met o.a strategie, visie,
communicatie, veranderings management), De Baak
2004
Leiderschap Ontwikkelings Programma (met o.a. veranderings management,
persoonlijk effectiviteit), De Baak
Coaching, De Baak
2003
Neuro Linquistisch Programmeren, NTI-NLP
2002
2002
Prince II (project management) gecertificeerd, CapGemini
2000
International English Language, University of Cambridge
2000
Certified Engineer of Aust. by The Institution of Engineers Australia
1999
Management trainingen: o.a. people management, beoordeling, coaching
1997
Management trainingen: o.a. adviseren, vergaderen, onderhandelen, conflict
hantering
1996
Management trainingen: o.a. persoonlijk effectiviteit
Hobby’s
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Trainer/coach voetval, drones bouwen, renovatie huis, mountainbiken
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