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EMIL BORGESIUS
Verandermanager / Projectmanager / Scrummaster / Business Consultant

# 06-13950485 _ emil@borgesi.us  borgesi.us / weexcel.nl + Groningen

SAMENVATTING

Hands-on enabler met het vermogen, om mensen, 
programma's, projecten en teams aan te sturen en deze naar 
een hoger niveau te tillen. Het opzetten van complexe (IT-) 
infrastructuren, processen en bedrijfsstrategieën, deze 
analyseren, controleren, onderhouden en structureel blijven 
verbeteren. 

Intrinsiek gemotiveerd en een bewezen teamspeler / 
peoplemanager. Bewezen expert in complexe project- en 
verandertrajecten en stakeholdermanagement. Gecertificeerd 
en ervaring met verschillende analysemethoden, 
projectmanagement-methodieken en opvattingen (Agile / 
Scrum / Prince2) en kwaliteitssystemen (ISO, NEN, ISAE). Breed 
inzicht en begrip van digitale landschappen.

Veranderen is mijn werk, doel bepalen, strategieën uitwerken 
en deze samen behalen. Hierin ben ik de spin in het web, olie in 
de machine, de begeleider van verandering.

ERVARINGEN

Projectmanager / Business Analist
WeExcel B.V Eelde

Analist voor Organisatieverandering en automatisering
Versimpelen van bedrijfsvoeringen door maatwerk automatisering en 
procesverbetering, de hierbij nodige stappen uitwerken van klantwens tot 
use cases tot sprint planningen (DevOps)
Transformatie van organisaties, strategisch advies, cultuurverandering en 
procesmatig werken (SCOPAFIJTH)
Interne (IT-)auditor ISO27001/NEN7510/ISAE3xxx

Projectmanager / Business Analist
Borgesius Consulting Groningen

Freelance business analist, veranderspecialist, project manager en 
scrum master

Aansturing organisatie brede verander trajecten
Aansturing van Development teams
Aansturing van Project teams
Product owner / scrum master / (IT) project manager / business analist op 
freelance basis
Expert op gebied van kwaliteitssystemen ISO27001 / ISAE3xxx / NEN7510
Business Process Management

Behaalde resultaten
Optimale resultaten behaald met realisatie van analyses (SCOPAFIJTH)
Vele succesvol afgeronde (IT-) verbeteringstrajecten
Behaalde certificeringen NEN7510 en ISO27001
Kwaliteit van projecten verhoogd (Business Process Modelling)
Effectiviteit van teams en organisaties aantoonbaar verbeterd
Effectief Stakeholder management
Implementatie van vele nieuwe processen, werkwijzen en manieren van 
denken en doen (SCOPAFIJTH)

MIJN FILOSOFIE

Mensen zijn de belangrijkste assets in 
een organisatie. Intrinsieke motivatie, 
transparantie en vertrouwen zijn key. 
Techniek is bijzaak. Als je mensen 
optimaal functioneren volgt de 
techniek vanzelf. 

TROTS OP

Herbeoordeling Rentederivaten
Op tijd, op maat, binnen budget

Certificering NEN7510 Cloudteq
In Nederland zijn er 125 bedrijven met dit certificaat

Nieuwe Dienstverlening Private Bank
Nieuwe propositie van ABN Amro Mees Pierson op 
basis van portefeuille informatie

Private Banking Facturatie
Maatwerk facturatie, clustering en kortingen en 
teruggave van trailer en management fee's voor ABN 
Amro Mees Pierson klanten

CURSUSSEN

Lean Six Sigma Green Belt
AIGPE - 2020

Professional Scrum Master I
Scrum.org - 2020

PrinceII - Projectmanagement
Fortis Merchant Bank -2008

ITIL - IT Infrastructure Library
Fortis Merchant Bank - 2007

CISSP - Certified Information Systems 
Security Professional
Security Academy - 2017 (niet gecertificeerd)

Inzicht in Invloed
Bureau Zuidema - 2008

tel:06-13950485
mailto:emil@borgesi.us
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ERVARINGEN

Scrum master / Informatie & Business Analist
Rabobank - Rentederivaten Hilversum

Realiseren van een rekenstraat herbeoordeling rentederivaten
Dagelijkse leiding van de IT afdeling verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van een rekenstraat welke 700+ miljoen euro uitgekeerd heeft aan de 
(ex)klanten van de Rabobank (CI/CD)(DevOps)
Door middel van analyzes, structurering en verbetering van de dataset voor 
Deloitte, de door de AFM toegewezen accountant gerealiseerd
Datakwaliteit en integriteit bewaken door analyse en validatie na changes
Project effectiviteit verhogen door pragmatische oplossingen 
(SCOMPAFIJTHE)

Behaalde Resultaten
Ontwikkeltraject binnen de gewenste tijd afgerond
Datakwaliteit van het dataplatform verhoogd
Geautomatiseerde datacontrole gerealiseerd
Effectieve datastroom richting externe partij gerealiseerd
Verschillende verbetertrajecten geïnitieerd ter versnelling van het project
Implementatie van nieuwe organisatorische processen en werkwijzen
Business Proces Modelling

Business Analist / Interne Auditor
EK.CO Stadskanaal / Rotterdam

Interne lead auditor voor ISO/NEN/ISA3xxx
Continue bedrijfsoptimalisatie en procesverbetering
Opstellen van nieuwe bedrijfsprocessen, werkwijzen en beleid 
(SCOMPAFIJTHE)
Schaalbare organisatie creëren en het behalen van ISO27001 en NEN7510 
certificering
Interne Auditor ISO27001 en NEN7510
ISAE3xxx attestatie Interne auditor

Behaalde Resultaten
Implementatie van nieuw organisatiebreed beleid
Implementatie van vele nieuwe processen en werkwijzen
Effectiviteit van de organisatie drastisch verhoogd
Internationaal erkende certificeringen behaald
Cultuurverandering van continue verbetering opgezet
Vrijheid in kaders, bottom up verander mentaliteit toegepast
Business Proces Modelling

Project Manager
TKP Investments Groningen

Begeleiding en uitvoering van alle technische veranderingen
Identificeren en opschonen van alle End Use Computing voor alle Aegon 
entiteiten (beëindigen van processen die niet 'in-control' zijn)
Alle uitbesteedde changes aan Citibank gerelateerd aan de Fund 
administratie begeleid
Fondsen opgezet in India
Static data optimalisatie 

Behaalde Resultaten
Data analyze toegepast ten behoeve van verbetering van closing-prices 
proces
Verschillende IT projecten geleid

OPLEIDING

BBA - Bachelor of Business 
Administration
European University

Barcelona

BOT - Bachelor of Technology 
Management
European University

Barcelona

TALEN

Nederlands

Engels

ONLINE

LinkedIn
linkedin.com/in/borgesius/

WeExcel B.V
www.weexcel.nl

Borgesius - Wij Veranderen
www.borgesi.us

VAARDIGEHEDEN

Enthousiasmerend
In staat om een organisatie, programma of 
project naar een hoger niveau te tillen

Teamplayer
Uitstekende communicatieve vaardigheden 

Adaptief
Aanpassend vermogen om maximaal 
rendement uit elk programma / project / 
team te halen

Innovatief
Creatief, analytisch denker en strategische 
probleemoplosser

Commercieel
Bedreven in omzetten van requirements 
naar commerciële strategieën

https://www.weexcel.nl/
https://www.borgesi.us/


-

-

-

-

2011 - 2013~ +

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 - 2011~ +

-

-

-

-

-

-

-

2008 - 2009~ +

-

-

-

2007 - 2008~ +

-

-

2003 - 2004~ +

2017 - Heden~

2021 - Heden~

2014 - 2015~

2011~

ERVARINGEN

Projectmanager / Business Analist
ABN Amro Mees Pierson Amsterdam

Leiding geven aan verschillende ontwikkelteams
Automatisering van facturatie van de Private Bank na een verandering in 
regelgeving (end-to-end)
Realiseren van maatwerk advies voor alle private banking klanten over 5 
communicatie kanalen. Deze dienst was het speerpunt van de nieuwe 
propositie van de ABN Amro Mees Pierson (end-to-end)
Aansturing van verschillende development teams
Lid van het 2020 projectteam

Behaalde Resultaten
Ontwikkeltrajecten binnen de gewenste tijd afgerond (DevOps)
Data analyzes toegepast ter verbetering van facturatie
Data analyzes toegepast ter verbetering van communicatie richting klanten
Data kwaliteit verhoogd van verschillende dataplatformen (ETL)
IT ontwikkeltrajecten geleid

Projectmanager / Business Analist
Fortis Bank Nederland N.V Amsterdam

Changemanager voor de gehele Global Securities Financing Group
Het aanleveren van regulatory reporting vanuit Fortis aan De Nederlandse 
Bank na implemenatie nieuwe workflow tool Sophis Risque
Implementatie van Logarithmic Trading van RTS Realtime Systems, nu 
Bloomberg, ten behoeve van geautomatiseerd handelen in aandelen en 
derivaten op verschillende Europese beurzen
Security Officer Securities Financing (Delta-1 desk)
Implementatie  van MarkitWire, een trade validatie platform
Software Licenties beheer en optimalisatie (eerste jaar 5 mln bespaard)
Alle IT gerelateerde verander wensen vanuit de business begeleid

Behaalde Resultaten
IT Ontwikkeltraject binnen de gewenste tijd afgerond
Data analyses toegepast ter verbetering van DRA Rapportages
Effectief stakeholder management toegepast
SCOPAFIJTH

Projectmanager / Business Analist
Leaseweb Haarlem

Uitvoering van de volgende projecten
Ontwikkeling filter ter preventie van verspreiding van kinderporno
Automatisering van orderproces, van 3 dagen naar 3 uur
Ontwikkeling virtualisatie platform op basis van Xen

Proces Officer
Fortis Merchant Bank N.V Amsterdam

Uitvoering van de volgende taken
Afwikkeling van settlement instructies van Binck, Alex en andere klanten
Trainen van clienten in het verwerken van settlement instructies
Beheer offshore accounts, Cayman, Isle of Man, Singapore etc

Docent
European University Barcelona en Montreux (CH)

Opzetten van nieuwe curriculum en deze uitvoeren
Opzetten en voorbereiden van verschillende vakken ten behoeve van de 
opleiding Bachelor of Information Systems
Verzorgen van lessen aan +/- 500 studenten in Barcelona en Montreux

VRIJWILLIGERSWERK

Strategisch advies
Stichting Non Fiction Photo

Organiseren en financieel gezond houden van 
de stichting 

Coach
G.H.B.S

Coach van het team van mijn dochter.

Vrijwilliger
Stichting Werkplaats Senioren

Begeleiden van ouderen met computervraag-
stukken

Kerstengel
ABN Amro Bank

Eenzame ouderen bezoeken tijdens de 
kerstperiode

SOFT SKILLS

Verander Specialist

Organisatievaardigheden

Teamwork

Motiveren

Organisatie Sensitief

Coachen

Cultureel Intelligent


