CURRICULUM VITEA

WERKERVARING
•

PERSOONSGEGEVENS

DATA-kracht, Directeur en senior consultant/Projecteleider, BAGexpert Ondersteuning BAG-activiteiten bij Nederlandse gemeenten

2011 – heden: Dienstverlening t.a.v. BAG-beheer
•

Naam
Geboortedatum

: Mirjam Donders
: 25 april 1969

Opleidingen / cursussen

•
•
•

2011: Det NOrske Veritas : Intensieve training
Auditvaardigheden
2008: Quality company: BAG-medewerker
2001-2005: Verschillende interne cursussen bij
PinkRoccade:
• Didactische vaardigheden 1 en 2
• Adviesvaardigheden 1 en 2
• Prince2 foundation (diploma behaald)
• IPMA-C incl. Prince2 practitioner
• Verschillende materie-inhoudelijke opleidingen
1993: HTS/HLO Studierichting Hygiëne en
Sterilisatietechnologie(Afstudeerrichting:
procestechologie)
1988: Havo

•
•
•
•
•

2005– 2011 DDVP, ZZP’er, Projectleiding bij Nederlandse
gemeenten
•

Competenties
Mirjam is flexibel, sociaal, stress bestendig,
betrouwbaar, resultaat- c.q. oplossingsgericht,
accuraat en punctueel, proactief, zelfstandig,
cijfermatig sterk en in staat tot snel opnemen van
nieuwe informatie. Haar kernkwaliteiten liggen op.
Het gebied van procesverbetering.

•

Applicatiekennis

•

Muteren
Key2BAG
Verseon
Giscloud
Alle Office-applicaties

Raadplegen
CGA
NeuronBAG
Diverse GISviewers:
o.a. NedBrowser,
Gegevensplein.
Diverse WABOapplicaties: o.a. SBA,
SquitXO.

Persoonsprofiel

Mirjam is onafhankelijk, klantvriendelijk en heeft
door zelfstandig verantwoordelijk te zijn voor het
BAG beheer een uitstekende inzet als het gaat om
het werken met fatale termijnen en is zij proactief in
het zorgdragen voor continuïteit. BAG wet- en
regelgeving heeft voor Mirjam geen geheimen.

Kernkwaliteiten
Mirjam zoekt altijd naar oplossingen en is niet bang
om daarvoor out of the box te denken.
Betrouwbaarheid en flexibiliteit staan hoog in het
1vaandel.

Doorlopend: Uitvoering ondersteunen bij BAG-beheer bij diverse
gemeenten; Ontwikkelen en verzorgen van BAG-opleidingen,
standaard en op maat; BAG-beheer procesoptimalisatie.
2019 – heden: Adviseur BAG – WOZ processen
2016 – 1019: BAG-beheerder en adviseur, Gemeente ’sHertogenbosch
2017- heden: Ontwikkeling en verzorging van verschillende opleiding
op het. Gebied van de BAG en de objectenregistratie.
2012 – heden: BAG-beheerder en adviseur, Gemeente Peel en Maas;
Optreden als BAG-expert bij auditbureau BAG-inspecties.
Projectleiding mutatiesignalering bij gemeenten.
2014 – 2016: Projectleiding inmeten niet-woningen bij verschillende
gemeenten.
2015 – 2016: Projectleiding BAG-WOZ Gemeente Oss + projectleiding
verwerken mutaties fotokartering;
2011 – 2014: BAG-beheerder en projectleider opbouw BAG bij
gemeente Halderberge
2011 – 2012: Projectleiding realisatie GBA en BAG-koppeling in test en
productie.

•

2009-2011: BAG-beheerder en projectleiding realisatie GBA en BAG oppeling, Gemeente Halderberge; Projectleiding implementatie
2008 – 2011: Ontwikkeling en uitvoeren BAG-beheer opleiding;
Advisering gemeenten t.a.v. de implementatie van de BAG
2005 – 2009: Gemeente Bergen op Zoom; Implementatie
applicatiebeheerder basisregistratie, Implementatie van CiVision
applicaties CWD, CBB, CHF; Processtructurering en optimalisatie
middels Corsa Case t.a.v.; processen op het scheidsvlak tussen het
administratieve proces en automatisering voor waardebepaling.
2007 – 2008: Aanzet tot het ontwikkelen van gemeentelijke website
waarbij actueel en historie verbroederen, Gemeente Breda;

2001-2005 PinkRoccade
•
•
•
•

Beschrijven van de aanpak en implementatie van softwaresystemen
o.b.v. SAP van PinkRoccade CiVility bij gemeenten voor CWD en VHF;
Projectleiding voor het testen en uitrollen van BIS (Bestuurlijk
Informatie Systeem) voor gemeenten;
Begeleiden van gemeenten bij herindelingen of outsoursing incl. het
samenvoegingen van bestanden.
Verantwoordelijk voor het geven van inhoudelijke ondersteuning
t.a.v. belasting- en waarderingssystemen bij Nederlandse gemeenten
incl. het geven van WOZ en belasting cursussen.

1999-2000 Ahold District Eindhoven, Supermarktmanager i.o.
•

Traineeship binnnen de supermarkt op managementniveau

1993-1998 Manager Housekeeping, Center Parcs De
Kempervennnen
•

Verantwoordelijk voor de schoonmaak, inventaris en meubilering van
de bungalows, centrum en overige faciliteiten. pilot-implementatie
van het Administratiesysteem KRONOS.
Span of Controle: 8 supervisors, 225 medewerkers (totaal 76 FTE)

