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Nicole Smits 
 

Naam, voorletter(s)  Smits, N.J.M. 

Voornaam   Nicole 

Functie    Senior Project Manager 

E-mail    nicole@noogony.com 

Website    www.noogony.com  

Mobiel    +31 6 15 89 08 14 

Geboortedatum   10 augustus 1969 

Woonplaats   Amsterdam 

 

 

Ervaring 

12 jaar ervaring als consultant & projectmanager in de internet & IT branche. 

 

Klanten  

TNO, Yacht, NCRV, Osira Groep, Nuon, Rabomobiel, Belastingdienst, KPMG, Heliomare, 

Mycom, Sanoma/Yes, Opvoedendoejezo.nl (KRO), ANWB, Brill Publishers, GFI Group, 

Lekker Magazine, Electrabel, VOB, Theodoor Gilissen Bankiers, Financieel Dagblad, 

Nomads, HiswaAdventure, Monumenten.nl (Bouwfonds), Amsterdam RAI. 

 

Recente projecten 

• TNO, project management 

(Mei  2010 – heden) 

Werkzaamheden: 

Project management van de nieuwe TNO Portal op basis van Sharepoint 2010,  

- Projectmanagement op basis van Prince2 

- Als Scrum Master begeleiden en aansturen van ontwikkelteam op basis van Scrum 

• Yacht, project management 

(september 2009 – april 2010) 

Werkzaamheden: 

- Project management van het Yacht intranet op basis van Sharepoint 2007, waarbij 

o.a. integratie personeelsinfo, decentrale nieuwsvoorziening en kennisdeling de 

speerpunten waren 

- Projectmanagement op basis van Prince2 en Scrum (Agile) 

- Aansturen van meerdere teams (ontwikkelteam, testteam, klankbordgroep, 

communicatieteam) 
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• NCRV, consultancy en project management 

(September 2008 – augustus 2009)  

Werkzaamheden: 

- Project management van twee complexe cross media portals en een innovatief 

enterprise 2.0 Intranet. 

- Met succes bewaken van fixed budget en zeer strakke deadlines.  

- Rekening houden met belangen van de verschillende stakeholders. 

- Business en user requirements op elkaar afstemmen, rekening houdend met 

beperkingen in budget en techniek. 

- Aansturen van diverse teams: externe toeleveranciers (techniek en design). 

• NSA, Project management 

(Juni – Juli 2008) 

- Managen van de implementatie van landelijk extranet met professionaliserings 

modules voor schoolleiders (basisschool directeuren) op basis van SharePoint 

2007.  

• Osira Groep, consultancy, project management 

(Maart – Augustus 2008)  

Werkzaamheden:  

- Managen van de analyse-, bouw- en uitrolfase van een nieuw intranet op basis van 

Sharepoint 2007.  

- Managen van belangen van de verschillende stakeholders in politiek gevoelige 

organisatie. 

- Inventarisatie van de business- en user requirements op basis van interviews, 

haalbaarheidsanalyse en functioneel ontwerp.  

- Aansturen van het migratie traject, van SharePoint 2003 naar MOSS 2007. 

• Nuon, e-business advies, requirements analyse 

(September – December 2007) 

Werkzaamheden:  

- Advies m.b.t. geïntegreerde autorisatie procedures en ontwerp nieuwe login 

interface. 

-  (business en technische) requirement analyse van een business rule engine 

• Electrabel, project management, e-business consultancy, business analyse 

(Juli – September 2007) 

Werkzaamheden:  

- Business analyse en concept voor klantomgeving (extranet) Electrabel. 

• Amsterdam RAI, business analyse en concept nieuw extranet en communicatieplatform 

voor de online beursomgevingen op basis van SharePoint 2007 (MOSS). 

(juni - juli 2007) 

Werkzaamheden:  
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- Vertalen van de business requirements naar de mogelijkheden van MOSS 2007. 

• Belastingdienst, informatieanalyse en concept nieuwe website belastingdienst.nl 

(januari– juni 2007)  

Werkzaamheden:  

- Requirements-, content- en doelgroepanalyse is een basis gelegd voor een internet 

concept dat breed in de organisatie gedragen wordt.  

- Het opzetten en uitvoeren van de deelprojecten (informatieanalyse) en deze 

vertalen naar een concreet en haalbaar concept.  

- De werkzaamheden en documentatie zijn gedaan op basis van de 

projectmethodiek Prince2. 

• Amstellease, project management, strategie en concept nieuwe corporate website, en 

online marketing traject. 

(september – december 2006) 

Werkzaamheden:  

- Bedenken innovatief online marketing traject met corporate weblog, online video 

en andere (web 2.0) toepassingen. 

• Amstellease, project management, strategie en concept innovatieve intranet omgeving 

(Enterprise 2.0) 

(september – december 2006) 

Werkzaamheden:  

- Het inventariseren van de business- en user requirements, interviewen 

stakeholders, schrijven van visie document (de business case). 

- Enthousiasmeren van de verschillende stakeholders o.a. door het geven van 

workshops en presentaties. 

• Heliomare, project management, strategie en concept intranet en kennismanagement 

omgeving 

(juli – september 2006) 

Werkzaamheden:  

- Het realiseren van een betere samenwerking en kennisdeling tussen de 

verschillende units middels een intranet gegrond op Enterprise 2.0 filosofie. 

• KPMG, concept alumni portal (juni 2006) 

Werkzaamheden:  

- Business requirements-, informatieanalyse en concept van een op sociale 

netwerken geïnspireerde omgeving voor de alumni van KPMG. 

- Enthousiasmeren stakeholders 

• Monumenten.nl (Nationaal Restaurantiefonds), Consultancy en projectmanagement 

(2005) 

- Werkzaamheden: realiseren van innovatief nationaal platform voor 

monumenteigenaren op basis van CMS/SharePoint 2003 
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Werkervaring  

2007 – heden  Noogony Media Concepts (diverse freelance werkzaamheden) 

 

• Intranet advies; op basis van een gedegen requirements- en busines analyse 

komen tot een onderbouwde en haalbare intranet strategie. 

• Project & programma management; behalen van de gestelden doelen binnen tijd 

en budget, aansturen diverse teams. 

 

 

2005 - 2007    the people’s valley (www.thepeoplesvalley.nl)  

 

• Strategische adviestrajecten met klanten, ontwikkelen internet strategie, 

• Account- en Projectmanagement, 

• Coachen van de consultants binnen het strategie team, 

• Usabilty design en functioneel ontwerp, 

• Bedenken en geven van inspiratiesessies rondom internet/intranet trends (Web 2.0 

/ Marketing 2.0 /Enterprise 2.0). 

 

1998 – 2004 Explainer DC  

 

• Adviseren van klanten, 

• Project management over projecten, budgetten tussen 20.000 en 200.000 euro, 

teams tot circa tien personen, 

• Realiseren van projecten binnen tijd en budget, 

• Verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie van multimedia producties, 

• Usability design, online marketing, webanalyse. 

 

Verder 

1998 - 1999 Eindredacteur website N5M (tactical media conferentie)  

1997 – 1998 Account Manager Riverland (ICT bedrijf)  

1996 – 1997 Docent Internet Stichting Kuub3 (Cursuscentrum) 

1994 – 1997     Eindredacteur Internet Hoeksteen Live (Amsterdamse locale tv)  

1989 – 1994     item Regisseur SAVA TV (onafhankelijk tv productie bedrijf) 
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Afgeronde cursussen & opleidingen 

2010:  ProEducation Masterclass Projectmanagement 

2009:   PRINCE2™ Practitioner 

2006-2007: Nima Marketing-B 

2002:   PRINCE2™ Foundation 

1993-1997: WO, Film & Televisie wetenschappen, UVA 

Afstudeerrichting nieuwe media. 

1989-1992: WO, Kunstgeschiedenis, 

Propedeuse. 

1987-1989: HBO, Lerarenopleiding, Hogeschool Holland, 

  Vakken: Nederlands, Maatschappijleer, 

  Propedeuse. 

1982-1988:  HAVO, Dordrecht. 

 

 

Seminars 

2009   Congres Intranet 2009  

2009 Seminar Het Nieuwe Werken 

2007 “van Web 2.0 naar Enterprise 2.0” 

2006 Cross Media week 

2006  Marketing Course, MM&MO 

2006 The Next Web conference 

2004 User Experience congres 

2002 Millia, Cannes 

2000 Media Convergence, NY 

 

Vaktechnische ervaring en kennis 

• PRINCE2™ Foundation & Practitioner 

• Kennis van (content management) systemen zoals; Microsoft CMS,  SharePoint (WSS 

3.0 en Moss 2007), Tridion, Smartsite, Drupal. 

• Kennis van CRM applicaties als SAP, Salesforce en Siebel. 

• Ervaren in het gebruik van alle Office 2003 / 2007 Professional programma’s. 

 

Interesses  

Het nieuwe werken, enterprise 2.0, innovatieve intranetten, social networking, virtual 

team collaboration, kennismanagement, verandermanagement. 

 

Persoonlijke competenties 
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Communicatief sterk, groot analytisch vermogen, zeer klantgericht, kritisch, zelfstandig en 

daadkrachtig. 

 

Hobbies 

Vakliteratuur lezen, skiën, fotografie, koken, zeilen. 


