
Recente werkervaring
Vrije Universiteit Amsterdam (2019 – heden)
Projectmanager Microsoft 365 implementatie
Leiding gegeven aan technisch team van 7 Microsoft 
experts en 4 adoptie/communicatie experts rond 
implementatie van 7 Microsoft 365 producten.

VolkerWessels Infra ICT (jan 2019 – jun 2019)
(Agile) projectmanager Intune en SharePoint Migratie
Leiding gegeven aan 4 werkplek specialisten en een 
projectleider om alle mobiele apparaten van 5500 
medewerkers onder Intune te brengen en alle 
groepsdata van fileshares naar SharePoint Online.

ABN AMRO Bank (feb 2016 – okt 2018)
(Agile) Programmamanager/Agile Coach
Startende Agile change teams begeleid in 
Scrum/Kanban werken, Agile processen ingericht, 
backlog management ingericht (Jira), Product Owner rol 
vervult, Scrum Master rol vervult. 

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden (jan 2015 – feb 2016)
Manager Automatisering a.i.
Leiding gegeven aan beheerteam van netwerk-, 
systeem-, database- en applicatiebeheerders (11 
medewerkers) en verantwoordelijk voor omvangrijk 
migratieproject van ICT Infrastructuur.

ANWB (okt 2012 – okt 2014)
ICT Projectmanager/Ketenmanager
Agile transitie georganiseerd van Prince2 naar Scrum 
werken in project Siebel voor Contact Center (6 
applicatieteams, 9 systemen)

Persoonlijk Profiel
betrokken en integere adviseur 

brengt structuur en eenvoud aan in complexe 
materie

hoge mate van zelfstandigheid maar ook 
teamplayer

wekt vertrouwen dat het voor elkaar komt

Branche ervaring
onderwijsinstellingen 

adviesorganisaties 
softwarebedrijven 

bank- en verzekeringsorganisaties 
uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid 

pensioenfondsen 
douane en productschappen 

gemeentelijke instellingen 
handelsondernemingen

Kennis en 

ervaringsgebieden
Informatieplanning (SISP) 

project- en programmamanagement (Prince2, MSP)
Agile/Scrum werken (DSDM, RUP, Scrum, Kanban)

Opleiding
VOA-2 - Bedrijfskundig Analist ( niet afgerond)

VOA-1 - Bedrijfskundig assistent (diploma)
Informatica I (certificaat)

Middelbaar Economisch & Administratief Onderwijs (MEAO) (diploma)
Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs niveau 4 (MAVO) (diploma)

Ron van Toledo
Projectmanager

Mijn loopbaan in de informatie technologie startte in 1983 als informatieanalist. 
Via de overstap naar de consultancy in 1986 bij meer dan 20 verschillende 

opdrachtgevers (management)rollen vervuld in ICT-projecten. Afhankelijk van de 
tijdgeest zowel traditionele- (SDM), risico-gedreven- (RUP) en iteratieve 

werkwijzen (DSDM, SCRUM) toegepast. Met meer dan 35 werkervaring in ICT-
projecten ben ik zeer ervaren in aansturing van teams op het gebied van 

informatie technologie en informatie management


