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C U R R I C U L U M   V I T A E 
 
Persoonsgegevens 

Naam:   S.F.N. van ’t Veld bc RI (Steven) 
Geboortedatum:  26 april 1956 
E-mail adres:  Steven.van.t.Veld@aim.nl 
Mobiel:   06-53322595 
Homepage:  http://www.aim.nl/ 
Woonplaats:  Rotterdam 

 
Functie 

Als Principal Informatiekundige adviseert en ondersteunt Steven organisaties primair bij de 
ontwikkeling en het beheer van de kennis die zij hebben van hun informatie & communica-
tie als 4e productiefactor. Als zodanig is hij nationaal en internationaal erkend als leider in 
zijn vakgebied, en in de ontwikkeling daarvan. Steven heeft een zeer praktische inslag, 
met als basiscompetentie informatie in organisaties. 
 
Inzetbaar: 
 als (enterprise) informatiearchitect bij de opzet, het beheer en de verdere ontwikke-

ling van de informatiearchitectuur van een organisatie. Het als organisatie hebben van 
goede kennis van haar informatie is onmisbaar bij het aanbesteden van (grote) inves-
teringen (bijvoorbeeld op basis van Europese aanbestedingsregels) en het exploiteren 
van de resultaten. De informatiearchitectuur is de basis voor het inrichten van de on-
dersteuning met kennis die een organisatie nodig heeft om regie te kunnen voeren 
over de inzet van hulpmiddelen als IT. 

 in zware/zwaardere informatie/business analyses, waarbij bedrijfsbrede informa-
tiekundige analyse tot de mogelijkheden behoort. Gespecialiseerd in de analyse (en 
auditen) van informatie en informatiestructuren (5e normaalvorm en hoger), het specifi-
ceren van benodigde functionaliteit en de 20 tot 25 andere zaken die nodig zijn om 
aanbesteding van het realiseren van het door de organisatie gewenste een succes 
dient te worden. Succes wordt daarbij gedefinieerd in termen van de juiste combinatie 
van tijd, geld en kwaliteit voor de aanbestedende organisatie. 

 bij het mogelijk maken en ondersteunen van het onder regie uitbesteden/outsourcen 
(zowel onshore als offshore) van investeringen in en exploitatie van IT. 

 Het coachen van de mensen die in de informatie- & IT-sector werken. 
 Het opleiden van mensen t.a.v. informatiearchitectuur, informatie analyse en zware in-

formatiemodellering in de vorm van Masterclasses. 
 
Steven is docent van een door hem ontwikkelde top-masterclass die de geaccrediteerde 
masteropleiding MBA Information Architecture afrondt en die past binnen de HBO Master 
in Information Management (MIM). Op deze manier heeft hij de laatste jaren rond 300 ar-
chitecten in de informatievoorziening uit ongeveer 175 organisaties opgeleid, en heeft hij 
vele andere organisaties geholpen. Zijn basisexpertise is conceptuele informatie modelle-
ring, wat tegenwoordig vaak Master Information Management (MDM) genoemd wordt. 
Verder is hij zeer actief in de beroepsvorming in de informatie- en IT-sector in Europa, 
houdt regelmatig lezingen, schrijft vele columns geschreven in het leidende vakblad “In-
formatie” en is hij, zowel nationaal als internationaal, een gevraagd voorzitter van en pre-
sentator tijdens conferenties en congressen. Secretaris van de Raad van Toezicht op de 
Stichting Nederlands Informatica Register, oprichter en tot 2004 voorzitter van het Ge-
nootschap van Informatiearchitecten (GIA) en sinds 2001 voorzitter van de Stichting ter 
Certificering van Informatiearchitecten (SCIA). Steven heeft regelmatig Architecten in de 
Informatievoorziening gecertificeerd. Hij is door KEMA opgeleid tot I-EGEM adviseur. 
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Opleiding 
1975 – 1979 HEAO Bedrijfsinformatica 
In de loop van de jaren zeer vele opleidingen en cursussen op diverse gebieden. 

 
 
Praktijktrainingen 

 Diverse project management cursussen, verkoop training, consultancy training enz. 
 Vele cursussen t.a.v. methoden en technieken voor definitie, analyse, ontwerp en soms realisa-

tie van systemen en applicaties, zoals TOGAF, Zachman, DYA, IAF, xAF, Amsterdam informa-
tiemanagement model (AIMM)/9-vlak, NIAM, (extended) E(A)R, Infomod, Yourdon, ISAC, MOS, 
SDM, Jackson, DoD-STD2167A, MIL-STD-498, UML en vele andere. 

 Vele cursussen t.a.v. hulpmiddelen zoals RIDL*, IAST, SDW, Excelerator, Oracle’s Desig-
ner/2000, Microsoft software, presentatie software, internet (ontwikkel) hulpmiddelen, document 
management (o.m. DocsOpen), etc. 

 Cursussen ten aanzien van diverse database management systemen en hulpmiddelen als 
IDMS, EDMS/IMF, Oracle, etc. 

 
 
Ervaringsgebieden  

Een ervaren, hooggekwalificeerd en getraind gecertificeerd Principal Informatiekundige 
met ervaring op een breed scala van werkvelden, zowel inzetbaar in het bedrijfsleven, de 
overheid als in middelgrote bedrijven. Hij heeft een bewezen vakkundig om op verschil-
lende niveaus de meeste typen organisaties te adviseren, zowel in als buiten Nederland. 

 
 
Gerealiseerde en onderhanden werk, belangrijkste ervaringsfeiten 
December 2009 – 
heden 

Deelname CEN/ISSS ICT Skills workshop waar voor Europa in het kader van standaardisatie 
het beroepenlandschap in de Europese informatie- en IT-sector en de bijbehorende functiepro-
fielen uitgewerkt wordt, het European Competence Framework (e-CF) en de ICT-Profiles. 

Mei –  juli 2011 Als extern deskundige beoordelen van 4 tot 9 HBO Master theses en mede vaststellen dat de 
schrijvers daarvan voortaan de MIM titel mogen dragen. Beoordelingen in St. Petersburg, Rus-
land. 

2010 -- heden Adviseren grote IT projecten Overheid 
April 2011 -- he-
den 

Vervangend docent “Business- en informatieanalyse (methoden en technieken)” bij ISBW/ISES 

Juli -- november 
2011 

Raad van Advies voor Heliview ten aanzien van het beoordelen van congressen, seminars en 
training op en rond de informatie- en IT-sector. Bijvoorbeeld lid van de programmacommissie 
Cloud Forum XL 

April 2011 -- he-
den 

Ontwikkelen van een organisatie die voor de European Commission de gemaakte afspraken 
rond de Europese informatie- en IT-sector gaat beheren. Inclusief de introductie van een register 
van informatiekundigen en IT-ers die aan deze regels voldoen. 

April 2011 – he-
den 

Ondersteuning van Exin bij het verder invoeren van informatiemanagement en informatiekunde. 

April 2011 Discussie naar aanleiding van een presentatie over informatiemanagement en informatiekunde 
voor CBS. 

Augustus 2010 – 
heden  

Opzet HBO Master opleiding Master of Information Management (MIM): inrichting, accreditatie 
door NVAO en verdere invulling voor Markus Verbeek Business Academy 

Januari 2011 – 
heden  

Practiceleader voor informatiemanagement voor het adviseursnetwerk Blue Carpet 

November 2010 
en januari 2011 

Presentatie en discussie over informatie management en informatiekunde voor ruim 30 mana-
gers met diverse achtergronden. 

Augustus 2010 – 
heden 

Begeleiding van de evaluatie en begeleiding verdere realisatie van een extreem groot SAP ERP 
programma voor een organisatie van ongeveer 60.000 medewerkers. Kosten halverwege project 
€.600 miljoen, verwachte totale kosten €.2 miljard. 

Juni 2010 - heden Opzet en inrichting kleinschalig psychogeriatrisch verzorgingstehuis in Overschie. Inclusief busi-
ness plan, financiering, bouwkundige opzet en inrichting, inzet domotica enz. 

Juni 2010 - heden Betrokken bij interim management netwerk en trekker van de informatiemanagement en informa-
tiekunde valgebied. 

11 december 
2008 

Presentatie Informatie het 4e bedrijfsmiddel voor de New Knowledge Club bij de Erasmus Uni-
versiteit in Rotterdam 
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November 2008 – 
heden 

Informatiekundige doorlichting van de GGZ Rivierduinen voor haar Raad van Bestuur en Con-
cernstaf. Later als informatiekundig coach betrokken bij de Concernstaf en als zodanig betrok-
ken bij het formuleren van het informatie- en IT-beleid. 

26 november 
2008 

Presentatie voor DAMA Belux over Information as a fourth corporate resource in Brussel (En-
gels) 

Mei 2008 - heden Adviseur bij een Strategische herbezinning, Due Dilligence en Informatie en IT strategie en ar-
chitectuur-vorming en -planning voor Schuitema/C1000 

17 juni 2008 Voorzitter en spreker CIOnet 
November 2007 – 
maart 2008 

Informatiekundig adviseur voor ProRail, Calamiteitenorganisatie 

Mrt 2008 – sep-
tember 2010 

Secretaris Raad van Toezicht Stichting Nederlands Informatica Register (Stichting NIR) 

Februari – april 
2007 

Door KEMA opgeleid tot I-EGEM adviseur. 

Mei 2007 – eind 
2009 

Schrijven ondernemingsplan, aankoop pand, regelen vergunningen en interesseren financiers 
en het opstarten van de onderneming De Zorgveste bv, die woon/service biedt aan maximaal 12 
mensen met een psychogeriatrische zorgbehoefte in de gemeente Leidschendam-Voorburg (in-
vestering 2,2 miljoen euro, geprognotiseerde jaaromzet 1 miljoen euro) 

Jan 2008 Invited Speaker The Open Group San Francisco California 
2008 – jan 2009 Adviseur bij NEN 4400-1 certificering (“Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoorde-

ling op afdracht van belastingen en sociale lasten en het gerechtigd zijn tot het verrichten van 
arbeid in Nederland - Deel 1: In Nederland gevestigde ondernemingen”) thuiszorg organisatie 

2007 – mei 2009 Adviseur bij HKZ certificering (ISO 9001/2000) thuiszorg organisatie 
April 2007 Invited Speaker Delphi Group in Phoenix Arizona 
2006 – 2009 Betrokken bij BastaGroup 
2006 – juli 2008 Informatiekundig adviseur voor HagaZiekenhuis 
2006 – 2007 Adviseur bij de inrichting van informatiehuishouding bij het dr. Bernard Verbeeten Instituut (nu-

cleaire geneeskunde en radiotherapie) 
2006 – 2007 Diverse presentaties voor DAMA Belux, België (Engels) 
2006 Invited Speaker the OpenGroup in Miami Florida 
2005 – 2006 Consultant en docent t.a.v. de inrichting van informatiehuishouding bij Natuurmonumenten 
Juli 2005 – april 
2006 

Als Principal (enterprise) Informatiearchitect initiatiefnemer bij de opzet van IT-business advies-
bureau TripleArch bv 

2005 Consultant Ministerie van Buitenlandse Zaken 
2005 Consultant voor de opzet en inrichting van architectuur voor Euretco 
2005 Opdrachten als consultant voor ESO Management Partners 
2004 – begin 
2006 

Quick Scan en in-house Masterclass voor MnServices pensioenfonds 

2004 – 2005 Schrijver inhoud website ICTU-website informatiearchitectuur E-Provincies 
2004 – 2005 Docent Masterclass in Masteropleiding Management Consultant van de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam 
2004 – 2005 Als Principal (Enterprise) Information Architect betrokken bij de eerste opzet van het Centre for 

Consulting Excellence (CFCE) 
2000 – heden Schrijver, redacteur en docent van de schriftelijke cursus Informatiearchitectuur voor Euroforum 
2004 – 2005 TIEM: Opzet en redactie van het kwartaalblad Informatie & Architectuur 
2004 – heden Referent voor voor de opleiding Architectuur van PinkRoccade 
2004 – 2005 Gemeente Apeldoorn: ondersteuning inrichting Informatiearchitectuur 
2004 Gemeente Den Haag: opleiding aankomend informatiearchitecten 
2003 – heden Universiteit Maastricht: ondersteuning inrichting Informatiearchitectuur 
2004 Waterschappen: Masterclass informatiearchitectuur 
2003 Ondersteuning Gelre Ziekenhuizen 
2003 – 2004 Gemeente Maastricht: in-house opleiding productiefactor Informatie 
2003 – 2004 Connexxion: ondersteuning bij inrichting Informatiearchitectuur als coach 
2002 – heden Brussels International Airport Company / Switch: ondersteuning inrichting Informatiearchitectuur 
2000 – 2007 Presentaties en voorzitterschap Database Systems Conferentie 
2000 – heden Masterclass Architectuur (incl. Quick Scan). Medio 2004 gegeven aan ongeveer 300 cursisten 

uit 175 organisaties, waaronder ABNAMRO, Océ, General Electric, We, HagaZiekenhuis, 
BastGroup, ING, RABObank, Robeco Groep, FBTO, Ministerie van Defensie, Ministerie van Jus-
titie, Philips, PGGM, F. van Lanschot bankiers, Postbank, Bank Nederlandse Gemeenten, Zwit-
serleven, diverse Universiteiten, Belgische rail, De Nederlandse Bank, Gelre Ziekenhuizen, Es-
sent, Quint, PinkRoccade e.v.a. (voor de meest recente lijst zie http://www.aim.nl/afnemers.htm) 

2000 – heden Schrijver, redacteur en docent van de in eigen beheer uitgegeven schriftelijke cursus Informatie-
architectuur in de Praktijk. 

2001 – heden 60 Nederlandse Gemeenten: masterclass informatiearchitectuur 
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2001 – heden Certificering uitgevoerd van IT-architecten, IT-Business Architecten en Informatie Architecten 
2000 Campina. Coaching t.a.v. architectuur (kort) 
1999 – 2004 Columnist vakmaandblad Informatie 
1999 – heden HABB/Pro-Education: ontwikkeling en geven van masterclass Architectuur binnen de MBA In-

formation Architecture. 
1999 – 2000 Gemeentewerken Rotterdam: 

 Long scan tav de inrichting van de Architectuur en het invullen daarvan. 
 Project Informatievoorziening Waterhuishouding Rotterdam 

1999 F. van Lanschot Bankiers: Long scan t.a.v. de inrichting van de Architectuur en het invullen 
daarvan. 

1995 – 1999 Ministerie van Defensie MID (tegenwoordig MIVD): 
 inrichting informatie en IT architectuur 
 ontwikkeling informatiesysteem persoonsregistratie 

Hoog gerubriceerde projecten. 
1994 – 1995 Ministerie van Financiën, Belastingdienst: hoofd informatiearchitect management informatie pro-

ject IBIV 
1992 – 1995 Ministerie van Defensie procurement: begeleiding aanbesteding vernieuwing informatievoorzie-

ning verbindingsbataljon, grootte Fl.80M als informatiearchitect. Hoog gerubriceerd project 
1991 RIVM informatievoorziening Project milieu rapportage 
1991 Ministerie van VROM: opzet informatiemanagement 
1991 Rijkswaterstaat Quick Scan t.a.v. productiefactor informatie 
1990 Bührman Tetterode opzet kwaliteitsbureau 
1989 CREON opzetten adviestak Nederlands/Belgische I-CASE/ERP leverancier 
1986 – 2000 ISO: nationaal en internationaal vertegenwoordiger en voorzitter van standaardisatie activiteiten: 

 ISO/IEC SC21 WG7: Open Distributed Processing (ODP) rond de ISO-standaard Reference 
Model for ODP = RM-ODP = ISO/IEC 10746 

 ISO/IEC JTC1/TSG-1 Application Portability (IAP) 
 Conceptual Schema Modeling Facilities (CSMF) rond de ISO-standaard ISO/IEC FCD 

14481 
1986 – 1987 PZEM (tegenwoordig Delta): opzet Kwaliteitsbureau 
1985 – 1989 Ordina Beheer kwaliteitsstaffunctionaris: opzet kwaliteitsbureau, incl. verkoop ondersteuning, 

Research & Development, personeelsbeoordeling, kwaliteitsprogramma’s en cursussen, ISO-
9000 enz. 

1983 – 1987 AEGON: 
 Docent Informatie Analyse en Ontwerp MABIS cursussen 
 Adviseur/Informatie analist Pensioenfonds project CASA 

1981 – 1985 Control Data: Informatie analist, docent, projectleider en adviseur in het Centre of Excellence 
rond de NIAM methode voor Informatie analyse. 

1982 – 1985 Cursussen NIAM Informatie Analyse en databasemanagement in Nederland en voormalig Joe-
goslavië 

1982 – 1983 Bank Bekouw Mendes: ontwerp informatie analyse ondersteunend systeem 
1981 – 1982 CBS Projectmanager en ontwerper informatiesysteem CBS Personeelszaken 
1981 Gerard de Lange: ontwerp en bouw van een witgoed informatiesysteem 
1978 – 1980 Ministerie van Defensie: Opzet Defensie Informatie en AutomatiseringsPlan (DIAP) bij Directie 

Automatisering in Rijswijk: 
 Modelleren van de bedrijfsprocessen van Defensie als geheel 
 Modelleren van de informatiestructuur van Defensie als geheel 

 
Het conceptueel modelleren van informatie (CIM) van delen van organisaties of van organisaties als geheel (inclu-
sief de hulpmiddelen die daarbij horen) wordt tegenwoordig vaak Master Data Management (MDM) genoemd. 
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Werkrelaties  
1989 - heden Architectuur, Informatie & Management (A/I/M) bv,  

Directeur, onafhankelijk informatiekundige, adviseur, auditor, informa-
tiearchitect, masterclass docent (HBO master niveau), columnist, pre-
sentator, auteur van boeken en artikelen 

 1985 - 1989  Ordina Beheer 
Manager/Consultant kwaliteitsbureau 

1981 - 1985  Control Data Corporation 
Informatie Analist, Adviseur en Docent in “Centre of Excellence” rond 
conceptuele informatiemodellering (CIM, tegenwoordig Master Data 
Management (MDM)) 

1978-1980  Ministerie van Defensie 
Directie Automatisering, afdeling informatiebeleid. Modellering van de 
activiteiten, functie en informatie van Defensie als geheel. 

 
Werkterreinen  

 Ontwikkelen en beheren van de architectuur van de informatievoorziening van organi-
saties, met als specialiteit de informatiearchitectuur 

 Ervaring met het opzetten van de business architectuur en de IT architectuur van or-
ganisaties 

 Hoog gespecialiseerd in bedrijfsbrede en/of zeer zware informatie structuur analyses. 
 Zeer ervaren adviseur, coach, docent, columnist en presentator. 
 Voorzitter, oprichter, initiator en lid van allerlei verenigingen professionele verenigin-

gen en stichtingen in Nederland en Europa. 
 
Karakteristieken 

Organisator, stimulator, visionair, innovator, onafhankelijk, (enterprise) informatiearchitect, 
pragmatisch, resultaatgericht, creatief, ondernemend, pro-actief, netwerker, doortastend, 
schrijver, presentator, voorzitter, zowel individueel als teamspeler. 

 
Lezingen / Publicaties (voor een uitgebreide lijst: zie www.aim.nl) 

 Artikel “De Vloedgolf Cloud” in het meinummer van het vakmaandblad Informatie, uit-
gave 2012.  

 Vele lezingen over informatiemanagement, informatiekunde, informatie analyse, busi-
ness analyse voor allerlei groepen mensen (2003 – heden). 

 Schrijver van vele weblogs en artikelen over vele onderwerpen in verschillende media 
(1987 – heden). 

 Invited speaker voor de Practitioners Conference van The Open Group in San Fran-
cisco, januari 2008 

 Invited speaker voor de Practitioners Conference van The Open Group in Miami, juli 
2006 

 Geeft gastcolleges aan diverse universiteiten in en buiten Nederland. 
 Spreker, voorzitter en/of mede-organisator van vele congressen en conferenties sinds 

1986 tot nu in en buiten Nederland. 
 Sinds 1999 columnist in het leidende vakmaandblad “Informatie”. 
 Schrijver en eindredacteur van het boek “16 Methoden voor systeemontwikkeling, een 

vergelijkend rapport van de NGGO” (1990) 
 Eindredacteur van het boek "Over het Testen van Informatiesystemen, een inventari-

serend rapport van de NGGO" (1991) 
 
Docentschappen 

 Docent van eigen Masterclass Informatiearchitectuur in de Praktijk en de Masterclass 
Conceptuele Modellering. 
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 Schrijver, redacteur en docent van een tweetal schriftelijke cursussen Informatiearchi-
tectuur in de Praktijk, de ene in eigen beheer en de andere i.s.m. Euroforum. 

 Docent Masterclass Management Consultant voor de Erasmus Universiteit in Rotter-
dam 

 Referent voor de opleiding Architectuur van PinkRoccade 
 Docentschap HABB/Pro-Education in de MBA Information Architecture 
 Docentschap bedrijfsbrede en optimaal genormaliseerde informatie structurering. 
 Gastdocent aan de Katholieke Universiteit Brabant t.a.v. Architectuur 
 Docentschap NOVI AMBI-modules S3 en HS2 in 1984 tot 1987 
 Diverse cursussen “informatie analyse volgens NIAM” en “database systemen” in 1982 

tot 1988. 
 
Lidmaatschappen, andere activiteiten 

 Deelname CEN/ISSS ICT Skills Workshop voor Europese standaardisatie (vanaf de-
cember 2009) 

 Secretaris Raad van Toezicht (= Raad van Commissarissen) voor de Stichting Neder-
lands Informatici Register (Stichting NIR). 

 Mede-oprichter en redacteur van het kwartaalvakblad Informatie & Architectuur met 
TIEM uitgevers (2004 tot heden) 

 Gecertificeerd door de Stichting ter Certificering van Informatiearchitecten (SCIA), 
sinds maart 2002. 

 Deelnemer Europese werkgroep CEPIS Special Interest Group SIN for IT freelancers. 
 Oprichter en voorzitter van de Stichting ter Certificering van Informatiearchitecten 

(SCIA), sinds september 2001. 
 Oprichter van het kwartaalvakblad Architectuur & Infrastructuur met ten Hagen & Stam 

(Kluwer), 1999 tot en met 2002 
 Oprichter, voorzitter en lid van het Genootschap voor Informatiearchitecten (GIA) 1997 

tot 2004. 
 Bestuurslid Nederlands Genootschap voor Gestructureerde Ontwikkelingsmethoden 

(NGGO), de Yourdon gebruikersgroep in Nederland 1988 tot 1997. Voorzitter van 
1992 tot 1997 

 Lid van NGI, VRI, en oprichter/adviseur van het platform voor Nederlandse IT be-
roepsorganisatie in de informatie- en IT-sector IT-Beroepsgroepen (ITB). 

 Oprichter (1987) en tot 2002 voorzitter van de patiënten Stichting Ziekte van Perthes 
voor de ziekte van Legg/Perthes/Calvé. 


