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Geboortedatum: 20 Augustus 1965 
Nationaliteit: Nederlandse 

Resumé CV 
 

ERVARING 

✓ Eigenaar/ Project Manager Marsies ICT Solutions (11 jr.) 

✓ Eigenaar/ Manager Fosteo (6 jr.) 

✓ Eigenaar/ Dansleraar Marsies Mambo (20 jr.) 

✓ (Technisch) Projectleider/ -manager DPA/Flex IT (9 jr.) 

✓ Adviseur/Consultant  Committed Consultancy (4 jr.) 

✓ Customer Support Engineer  Repko\Triple P (6 jr.) 

KENNISGEBIEDEN 

✓ Projectmanagement 

✓ ICT Infrastructuren 

✓ Migraties 

✓ Bedrijfsvoering 

✓ Fysiotherapie/ Osteopathie 

✓ Dans: Salsa en Mambo 

 

Werkervaring, Marsies IT Solutions, 2008 - heden 
 

Eigenaar/ Projectmanager 
Marsies IT Solutions 
Als zelfstandige actief op diverse ICT projecten waarbij mijn specialisme ligt op (applicatie) 
migraties, netwerkinfrastructuur, datacenters en complexe omgevingen.  
Uitgevoerde Projecten: 
 
april 2018 tot 1-1-2020  
Kwintes  
Het coachen en adviseren van de afdeling systeembeheer om het werk projectmatiger op te 
pakken. Daarnaast het begeleiden van kleine tot grote projecten.. 
• Coaching en advies geven aan de teamleider systeembeheer en Projectbureau; 
• Aansturing van kleine tot grote projecten; 
• Aansturing van de afdeling systeembeheer; 
• Professionaliseren afdeling projectbureau door o.a. invoering Project Online; 
• Migratie Exchange 2010 naar Exchange Online; 
• Innovatieproject KWIwatch voor het meten van stress bij de medewerkers. 
 
Resultaat: 
✓ Diverse projecten tot een succesvol einde gebracht. Doordat mijn rol een 

formatieplek werd is de opdracht beëindigd. 
 
november 2017 tot heden  
Houweling ADF Consultancy | https://adfpm.com/  
Het coachen en adviseren van F. Houweling die zelfstandig wil worden en met zijn ex-
werkgever AMIS contractuele afspraken wil maken over de gezamenlijke verkoop van de ADF 
Performance Monitor. 
• Gesprekken voeren met de directie AMIS; 
• Aansturing opzetten website, SEO en bijkomende acties; 
• Coaching en advies geven aan F. Houweling; 
• Contractonderhandelingen en ondersteuning verkoop. 
 
Resultaat: 
✓ Ondertekend contract tot tevredenheid van beide partijen. 

 

 
 

Skills 
 

Projectmanagment Operationeel 
managment 

Projectplanning Coaching en 
leidinggeven 

    
 

Over mij 
 

Als projectmanager met een 
mensgerichte werkwijze en 
optimistische levenshouding weet ik 
passie over te brengen op anderen. Ik 
vind mijn broodnodige uitdaging in het 
vertalen van klantwensen in 
maatwerkoplossingen waarbij ik graag 
de initiatieven neem. Mijn coaching 
vaardigheden kenmerken zich door 
mijn directe communicatie waarmee 
ik iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid laat nemen. Ik 
voel me thuis in grote organisaties 
maar krijg ook veel energie uit het 
meedenken in startups. Mijn talent om 
overzicht te bewaren in complexe 
omgevingen is al in diverse projecten 
van grote toegevoegde waarde 
gebleken met resultaten van een 
kwalitatief hoog niveau tot gevolg.  

 

 /MarlonBorkulo 
 

 /MarlonBorkulo 
 

https://www.linkedin.com/in/marlonborkulo/
https://fosteo.nl/marlon-borkulo/


 

Werkervaring, Marsies IT Solutions, vervolg 
 

 

december 2015 tot oktober 2016  
KPRI | https://www.kpr.nl/  
Het opnieuw opzetten van de online Marketing en website, ter verbetering van de verkoop van 
KPR (Krullaards Perfect Reset) therapie, welke zicht richt op het wegnemen van rug en 
nekklachten. 
✓ opzetten van een nieuwe SEO vriendelijke website; 
✓ selectie en aansturing van leveranciers; 
✓ aansturing interne services organisatie; 
✓ rapportage aan en overleg met het management en collega franchisenemers. 
 
Resultaat: 
✓ Oplevering van nieuwe website, met betere verkoopresultaten als gevolg. 

juli 2014 tot december 2015  
WoningNet  
Begeleiding bij de uitvoering van de 7 deelprojecten die de eerste fase van de nieuwe 
vastgestelde visie vormen. 

• Migraties 
- van Vista naar Windows7;  
- naar volledig VOIP intern en extern; 
- van CIC3.0 naar release 2015 R1; 

• bestelling en oplevering KPN ONE verbinding; 
• verhuizing van de apparatuur in de computerzaal naar het datacenter; 
• implementatie van CTI; 
• uitfasering van de Mitel telefooncentrale. 

 
Resultaat: 
✓ Succesvolle realisatie van de 7 deelprojecten. 

 

augustus 2012 tot juli 2013 
SBM Offshore  
Begeleiding van volledige ontvlechting op IT infrastructuur gebied, naar aanleiding van de 
verkoop van de dochteronderneming GustoMSC. Met diverse sub projecten, zoals het laten 
maken van een serverruimte, selectie van een datacenter, migratie telefooncentrale, 
installatie (netwerk)infrastructuur. 

• opstellen planning en risicomatrix; 
• kostenbewaking en rapportage aan managementteam; 
• selectie en aansturing projectleden en leveranciers; 
• overdragen van de afgeronde sub projecten aan de nieuwe beheerorganisatie. 

 
Resultaat:  
✓ Oplevering van een infrastructuur en ontvlochten onderneming GustoMSC. 

 

mei 2011 tot maart 2012 
Getronics/KPN 
Complete projectleiding over verschillende projecten: 

• opzetten van een nieuw Oracle RAC en ESX platform t.b.v. Greenfield landschap;  
• als vervangend project manager verantwoordelijk voor TIBCO  en Documentum migratie;  
• schrijven van meerdere  Project Initiatie Documenten; 
• ontwikkeling van een integrale planning voor de transitie van XML Gateway. 

 
Resultaat: 
✓ Oplevering van het gewenste Oracle RAC en ESX platform binnen tijd en budget en een PID 

transitie XML Gateway. 
 

 

Diploma’s 
 

 

1989 |  
HTS, Elektrotechniek differentiatie 
Automatisering 

 

1985| 
MTS, Elektrotechniek (Sterkstroom) 

 

1982| 
MAVO 

 

 
 
 

Cursussen/ Trainingen 
 

2014 - 2017 
Online Marketing: 
 SEO – SEA – WordPress – LinkedIn - 
Facebook 

 

2004 
Introductiecursus CMM en DSDM 
toegespitst op ABN AMRO 

 

2003 |  
Prince2 Practitioner & -Foundation 

 

2002 |  
Effectieve Gesprekstechnieken 

 

2000 |  
Coachen van je medewerker en jezelf 

 

1998 
Microsoft Certified Systems Engineer 
Microsoft Certified Trainer 

 

1989 
ASEA robotprogrammering 
Robotprogrammering, TU Delft 

 
 
 
 



 
 
 

 

2010 – 2011 
Getronics 
Als Projectleider/ Teamleider verantwoordelijk voor migreren van Enexis applicaties van IBM 
naar Getronics. Applicaties werden gemigreerd m.b.v. Novell Platespin. 
• aanvragen van virtuele/fysieke hardware, coördinatie en aansturing van de migratie; 
• klantcontact met betrekking tot de voortgang van het project; 
• aanvraag van datastroomverbindingen per applicatie, opleveren van een stappenplan 

met tijdslijnen voor elke migratie. 
 
Resultaat:  
✓ Oplevering van alle gemigreerde applicaties binnen het migratiewindow. 

 

 

2010  
AEON Services IT  
Als Projectmanager/ adviseur richtte ik me op procesoptimalisatie, stroomlijning en migraties 
naar aanleiding van een nieuw gestelde, efficiënte bedrijfsstandaard.  
• advisering omtrent migraties en installaties; 
• aansturing engineers bij de uitvoering van installatie; 
• voortgangsrapportage aan opdrachtgever. 
 
Resultaat:  
✓ Geoptimaliseerde interne bedrijfsprocessen. 

 

2007 – 2009  
IBM 
Als Projectleider/ Focal Point migratie van applicaties van UWV en CWI naar één partij: IBM, in 
samenwerking met CAP Gemini. 
• aansturing van de diverse interne IBM afdelingen; 
• opleveren van o.a. hardware voor het verhuizen van de applicaties; 
• opleveren van hardware met basiscomponenten als operating system en database. 
 
Resultaat:  
✓ Oplevering van gemigreerde applicaties en www.uwv.nl  binnen het 

migratiewindow. 
 
 

Werkervaring, vast dienstverband 1999 – 2007 
 

Projectleider/ Trackmanager | KPN 
- coördinatie/inventarisatie bij uitrol van 18.000 XP-werkplekken;  
- strategische sturing bij specialistische IRIS2.0 werkplekken bij derden, verhuizing van het 
Gemnet en beschrijving portfolio van diensten. (2005 tot 2007)  

 
Projectleider | ABN-AMRO  
Verantwoordelijk voor de logistieke invulling van landelijke uitrol van 10.000 pc’s. (2004 tot 
2005) 
 
Technisch projectleider/ Teamleider | Rabobank 
Aansturing van het complexe project waarbij alle Rabobank filialen aan Rabonet-2 gekoppeld 
werden met een WAN SDSL netwerkverbinding. (2002 – 2003) 
 
Technisch projectleider/ Afdelingshoofd  | Universiteit Leiden 
Realisatie Cisco netwerkkoppelingen van 90 panden en een herstructurering van de afdeling 
telecommunicatie door middel van o.a. coaching technieken. (1999 – 2000) 
 
Om mijn cv zo overzichtelijk mogelijk te houden, licht ik werkervaring uit een verder 
verleden eventueel graag toe in een persoonlijk gesprek. 

 

Ervaring met 
 

Risico management 

Project Initiatie Documenten 

Aansturing leveranciers/ stakeholders 

Opzetten infrastructuren 

LAN en WAN kennis 

Verhuizingen van netwerken 

Grootschalige PC uitrol 

Applicatie migraties 

Datacenter installaties 

Coaching en begeleiding 

 

Kennisgebieden 
 

Microsoft Project (Online) 

Office 365 

VOIP 

CIC 

Commvault 

Documentum 

XML Gateway 

Tibco 

Oracle RAC 

ESX platform 

Novell Platespin 

LAN en WAN technieken 

 

Diverse Opdrachtgevers 
 

Kwintes 

ABNAMRO 

WoningNet 

Rabobank 

KPN / Getronics 

SBM Offshore / GustoMSC 

Rijkswaterstaat 

IBM / UWV 

Korps Landelijke Politie Diensten 

Universiteit Leiden 

 



 
Interesses en Hobby’s 

 

 

Diverse Sporten 

 

Fotografie en Filmen 

 

Muziek en Dans 

 
ICT 

 
Techniek algemeen 

 

 

Nevenfuncties 
 

Manager 
2014 – heden | Fosteo | https://fosteo.nl 

De opstart en bedrijfsvoering van de osteopathie- en fysiotherapiepraktijk Fosteo , en 
franchisenemer van de Krullaards Perfect Reset therapie. Mijn dagelijkse focus ligt op de 
coördinatie van de bedrijfsvoering en aansturing van de therapeuten.  
• verkoop van 2 maatschapsaandelen inclusief alle contractuele afwikkelingen; 
• gesprekspartner voor de franchisegever;  
• opstart van een nieuwe praktijk inclusief alle contractuele afhandelingen die hiermee 

gepaard gaan; 
• strategie en uitvoering van alle (online) marketingactiviteiten, als voorzitter van het 

marketing comité. 
 
Resultaat: 
✓ Maatschapsaandelen verkocht voor een goede prijs. 
✓  Nieuwe praktijk in osteopathie, fysiotherapie en de KPR therapie opgezet. 
 

Dansleraar 
2000 – heden | Marsies Mambo | https://marsiesmambo.nl 

Actief als dansdocent voor de vergevorderde salsadanser. 
 
Resultaat: 
✓ Als eerste in Nederland een dansschool opgezet gespecialiseerd in mambo. 
✓ Een goed lopende dansschool, diverse shows en aanzien in binnen en 

buitenland. 
 

 
 
 


