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Ing. Marc Teurlings RB 
   
Professie : Interim manager en consultant op het gebied van: operational en 

change management met affiniteit binnen ICT georiënteerde 
vraagstukken. 

Geboortejaar : 1967 
 
Persoonlijke achtergrond en motivatie 
Marc Teurlings heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van ICT. Hij bezit een 
brede en gedegen kennis omtrent ICT vraagstukken over infrastructuren en 
informatiesystemen, (configuratie) beheer en het werken in projectorganisaties. 
Zijn keuze om zich toe te leggen op meer bedrijfsmatige en management vraagstukken 
heeft gezorgd dat aan hem complexe – en politiek gevoelige – fusietrajecten en 
integratie zijn toevertrouwd. 
De jaren daarvoor heeft Marc zijn kennis en kunde succesvol kunnen toepassen in 
diverse complexe en multidisciplinaire projecten als team- en projectleider voor het 
uitwerken en realisatie van technische vraagstukken. Daar deze projecten hoofdzakelijk 
plaats vonden binnen de publieke sector heeft hij weten om te gaan met diverse 
bestuurslagen en krachten met vele (veelal tegengestelde) belangen. 
Voorbeelden hiervan zijn het fusietraject binnen de ParnassiaBavoGroep, de migratie- en 
integratieprojecten bij het UWV, informatie-uitwisseling tussen NS-Reizigers en Telfort. 
Marc beschikt over: 
∗ leiderschapkwaliteit die gebaseerd is op een brede kennis van de ontwikkelingen in de 

automatisering en projectmatig werken; 
∗ gedegen kennis van infrastructuren en systeemcomplexen; 
∗ de kunde om op eenvoudige wijze de vraag voor beheer en structuur te vertalen naar 

het ITIL begrip ‘configuratiemanagement’; 
∗ ruime ervaring in het leiden van complexe en multidisciplinaire teams en projecten. 
 
Zijn leiderschap wordt gekenmerkt door pragmatisme en resultaatgerichtheid. Samen 
met goede communicatieve vaardigheden en zijn team-player gevoel, weet hij het 
vertrouwen binnen projectteams en organisatie te creëren, die noodzakelijk is voor het 
behalen van het (project)resultaat. 

 
Opleidingen 
   

 2009 Certificering ITIL v3 
 2009 Certificering Prince2 v2009 

 2008-heden MBA (Rijksuniversiteit Groningen) 
 2008 Kwaliteit op maat (iso9126-1:2001) 
 2006-2008 Registerbedrijfskunde RB (Rijksuniversiteit Groningen) 
 2004 Bedrijfskunde voor Automatiseringsspecialisten (IBO) 
 

1994-2002 

Diverse trainingen op het gebied van: klantrelatie, leiderschap en 
projectmanagement 

Diverse technische trainingen op het gebied van systeem- en 
applicatieontwikkeling, UML, functiepuntanalyse, databases, 
Mainframe, Unix/Linux, Microsoft 

 1992 Hogeschool van Eindhoven (Technische Natuurkunde) 
 1984-1987 MTS (Werktuigbouwkunde & Besturingstechniek) 
 1981-1984 MAVO 
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Werkervaring 
 
Periode Bedrijf / Projecten Taakomschrijving 

UWV: Divisie AG • Operational manager Servicedesk AG 
• Organisatorische opsplitsing begeleiden

Xtilton: Fusie ICT afdeling 
Bavo-Europoort 

• Operational manager ICT afdeling 
• Fusie begeleider 

Nov-‘08 / Dec-‘09 
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GGD Gooi & Vechtstreek • NEN7510 auditor 
• Adviseur NEN7510 RvB 

UWV:  ICT services • Senior change manager 
Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen 
(UWV) 

• Europese Aanbesteding UWV 
werkplek- en LAN/WAN diensten. 

UWV: project Sociaal 
Medische Functie 

• Configuratie manager 
• Systeemarchitect / Informatieanalist 
• Consultant ICT infrastructuur 
• Technisch specialist 
• Analist performance vraagstukken 
• Kwaliteitsmanager 

UWV: Afd. Ziektewet 
• Opdrachtmanager ICT / coördinator 

landelijke ontsluitingen 
computersystemen 

Sep-’04 / Okt-‘08 
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UWV: Huisvesting & 
Connectiviteit • Projectmanager 

UWV: Financieel 
economische zaken

• Coördinator inrichting technisch beheer 
PeopleSoft 

Lisv • Deelprojectleider Integratie 
Directiegebouw / migratie applicaties 

GAK Nederland / UWV • Projectleider 

Young Executive 
Recruitment (YER) 

• Projectleider migratie Microsoft 
Windows NT 4.0 naar Microsoft 
Windows 2000 

Univé • Teamleider research omgeving 

Aug.-’01 / Aug.’03 
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Thebe • Intranet ontwikkelaar 

Feb.-’00 / Jun.-‘01 Perot Systems • Oprichten competence center voor 
applicatieontwikkeling 

GAK Nederland 
• Consultant informatie beveiliging 
• Consultant ontwikkeling 

infrastructureel beleid 
Nederlandse Spoorwegen 
(NS) / Telfort • Projectleider 

Zeeland Seaports • Projectleider systeemontwikkeling 

Jan.-’97 / Mrt.-‘01 
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Rijkswaterstaat 
(Meetdienst) • Teamlid RWSLOD-project 
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Schmidt Parking Systems • Applicatieontwikkelaar 
Rijkswaterstaat • Applicatiespecialist 

Apr.-’95 / Dec.-‘96 Serac 
• Teamleider 
• Triton specialist 
• Unix specialist 

Nov.-’93 / Mrt.-‘95 Avantage • Applicatieontwikkelaar 
Jul.-’92 / Sep.-‘93 Militaire dienst • Instructeur infanterie 

 


