CURRICULUM VITAE ANNIUS GROENINK
Persoonsgegevens
Naam
dr Annius Victor Groenink-Schaap (M).
Geboren
29 december 1971 te Voorst
Adres
Ridder van Catsweg 250B / 2805 BC Gouda
Telefoon
06-53400921
E-mail
annius@groenink-advies.nl
Ervaring
Ruime leidinggevende en adviserende ervaring in profit en non-profit. Sterk in toegankelijk
communiceren over IT en bedrijfsprocessen met eindgebruikers tot board level. Achtergrond in
software-ontwerp, ontwikkeling en ondersteuning. Thuis in projectmanagement, financiën,
administratie, internationale samenwerking, wetenschap en onderzoek, overdracht van kennis van
publiek naar privaat, publieke besluitvorming. Vaardig schrijver in diverse vormen en onderwerpen,
muziek, ondernemerschap, wetenschap, Wiskunde, Informatica, Linguïstiek. In bezit van Rijbewijs B.
Persoonlijk
Ik ben dynamisch en ondernemend, gecommiteerd, verantwoordelijk en pragmatisch. Schakel
gemakkelijk tussen techniek en praktijk en communiceer met mensen van diverse achtergronden in
hun eigen taal en context. Mijn analytische, zakelijke, intermenselijke en technische vaardigheden
zijn in balans. Ik bouw snel gedegen dossierkennis op, breng structuur aan en houd complexe
projecten onder controle. Mijn persoonlijke effectiviteit is hoog. Ik beschik over inlevingsvermogen
maar ben ook kritisch en reken mijzelf en anderen af op resultaat. Ik kan werken met weinig kader.
Competenties
Zakelijk: Offertes, projectplannen, projectaanvragen, presentatie en training, teamleiding, coaching,
in/externe rapportage, financiële planning, administratie en boekhouding, personeelsadministratie.
Functioneringsgesprekken, communicatie met marketeers, grafisch ontwerp en drukwerk.
ICT: Programmeertalen: C/C++, UNIX shell, python, perl, sed, awk, prolog, haskell; web design en
hosting; typesetting: HTML, PHP, JavaScript, LaTeX, PostScript, pixel en vector graphics;
systeembeheer: Linux, security, TCP/IP; Windows en Office: Word, Excel, PowerPoint, Project; SQLdatabases; zoekmachines en text mining: parsers, indexers en crawlers.
Frameworks: foundation level kennis en vaardigheid in o.a. PRINCE2, ITIL, ASL, BiSL, TOGAF, Scrum.
Applicaties: bekend met diverse oplossingen voor business intelligence, document management,
adresbeheer, content management, HR, tijdregistratie, call scripts, issueregistratie, electronische
patiëntdossiers, leerlingvolgsystemen, workflow, statistiek en financiële raportage.
Taalvaardigheid: Engels (vloeiend), Duits (goed), Frans (redelijk), Russisch, Italiaans, Spaans (basis).
Onderwijs en opleidingen
1993-1997 Promotieonderzoek aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Proefschrift Surface
without Structure verdedigd op 7 nov. 1997. Promotoren: Van Eijck (Utrecht), Rounds (Michigan).
Publicaties: 2 artikelen in internationale journals en 3 conference papers.
1991-1992 University of Leeds, Engeland. Uitwisselingsproject met de Universiteit Utrecht. Erasmuscertificaat, na deelname in colleges uit zowel het bachelor- als het masterprogramma.
1989-1993 Universiteit Utrecht. Propaedeutisch examen Wiskunde cum laude 25-6-1990;
propaedeutisch examen Informatica cum laude 24-6-1991. Doctoraal Wiskunde 25-10-1993.
1983-1989 Middelbaar onderwijs: Alexander Hegius-scholengemeenschap, Deventer. Gymnasium
(Latijn, Grieks, Nederlands, Frans, Russisch, Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde).
1975-1983 Basisonderwijs: Deventer Montessorischool.

Werkervaring
2010-heden Groenink advies. Als zelfstandig adviseur mensen, processen en systemen opereer ik op
het snijvlak van organisatie en ICT. Opdrachten zijn overwegend adviserend, soms doorlopend in een
projectleidersrol, soms met een operationele component. Terugkerende thema’s: business
intelligence, afwegen van complexe, vaak tegenstrijdige, belangen versus werkprocessen en
functionaliteit. Klanten zijn Koninklijke Bibliotheek, Koninklijke Aurisgroep en Koninklijke Kentalis.
2004-2009 Federatie van Nederlandse Audiologische Centra. Verantwoordelijk voor het gezamenlijk
IT-platform van de 25 centra voor gehoor, spraak en taal (zelfstandig en binnen ziekenhuizen).
Identificeren van gemeenschappelijke IT-doelstellingen en verplichtingen vanuit de overheid. Opzet
van een Open Source platform dat het gemeenschappelijk belang bewaakt, maar ruimte biedt voor
lokale aanpassing. Makelaar zijn tussen gebruikers, management en ontwikkelteam.
Dataverzameling, financieel-strategische analyse en advies voor de branchevereniging.
2002-2003 Shell International Exploration and Production. Brede consultancy op het gebied van
informatie- en kennismanagement. Projectmanagement, probleemanalyse en –oplossing,
ontwikkeling van interne databases, callregistratie, publicatiesystemen en monitoring van de
performance van het interne documentbeheersysteem.
2002-2003 Filter Control Technologies (FCT). Chief Software Architect. Na de overname door FCT
werd de software van Eidetica (zie onder) voortgezet in nieuwe afzetgebieden: een compleet pakket
dat multinationals en publieke instellingen ondersteunt in de compliancy met betrekking tot
internationale regelgeving over geheimhouding en communicatie over landgrenzen.
1998-2002 Eidetica. Oprichter, directeur en grootaandeelhouder. Eidetica is een ASP voor
zoekmachines en text mining. Klanten zijn PCM Uitgevers (landelijke dagbladen) en Mediargus
(Vlaamse dagbladen), Vanenburg Groep, RoyaltyStat LLC (MaryLand). Deelname in projecten van de
Europese Commissie. Leiding geven aan het management en het technische team (samen 10fte),
bedrijfsstrategie, marketing en sales, offertes, projectmanagement, informatie-architectuur, ontwerp
en ontwikkeling, personeelsadministratie, financiële administratie en rapportage.
1993-1998 Centrum voor Wiskunde en Informatica. Promotieonderzoek als Onderzoeker in
Opleiding, gevolgd door een part-time aanstelling bij de Stichting Mathematisch Centrum als
deelnemer aan het Europese bibliothekenproject EULER (voortgezet bij Eidetica BV).
1992 PTT Research. Stage, ontwikkeling van een natuurlijke-taalinterface voor een database.
Internationale samenwerkingsverbanden
2002-2003 Consultant in het opzetten van een internationaal Secure Collaboration Framework voor
de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, met Lockheed Martin, de Amerikaanse en Engelse
ministeries van defensie en partijen uit de industrie. Deelnemer vanuit Filter Control Technologies.
2000-2004 LIMES. Project in het 5th framework van de EU, verbetering van de Europese
infrastructuur voor toegang tot review databases in de Wiskunde.
1998-2001 EULER. Project in het 4th framework van de EU, ontwikkeling van een gedistribueerde
Europese bibliotheek van de Wiskunde.
Andere activiteiten
Commissies en besturen: faculteitsraad Wiskunde & Informatica, Universiteit Utrecht. Secretaris en
voorzitter van de Personeelsvereniging van het CWI, afdelingsvertegenwoordiger in het Overleg
Computervoorzieningen. Bijeenkomsten van D66 Amsterdam en ondersteuning van een lid van de
gemeenteraad bij het opzetten van een archief. Bestuurslid en vice-voorzitter van Mensa Nederland.
ICT: ZFC (1990-1998): ontwikkeling en verkoop van de Edith texteditor voor Atari en UNIX-systemen.
Nu gratis aangeboden aan een actieve gebruikersgroep op Windows en Macintosh. Ontwikkeling van
drivers voor de MediaGX chipset voor Linux. Ontwikkeling van MIDI patch software op Macintosh.
Muziek: Elektronische compositie en improvisatie op piano, gitaar, bas, drums.
Sporten: Judo, zwemmen en schermen.

