
 

 

RIK DOBBELSTEEN 
 Office 365 specialist – SharePoint specialist – Adoptie 

consultant – Functioneel beheerder – Productivity coach 
 

 

   PROFIEL  
Rik is een zeer ervaren Office 365/SharePoint en adoptie consultant met ruime 
ervaring op het gebied van functioneel beheer en bedrijfsprocessen. Rik is een 
persoon die brede kennis heeft van het Microsoft Office 365 platform en 
SharePoint landschap en laat zich graag typeren als loyaal, energiek en analytisch. 
Het helder krijgen van de functionele behoefte en de doorvertaling daarvan naar 
de toepasbaarheid met behulp van Office 365 en/of SharePoint zit in de kern 
waarin Rik geopereerd heeft c.q. opereert. Naast een adviserende, functionele en 
bedrijfseconomische achtergrond heeft hij veel hands-on ervaring in het 
daadwerkelijk adviseren, implementeren, opzetten en beheren van omgevingen.  
Inhoudelijk kan Rik terugkijken op mooie projecten, uitgevoerd binnen diverse 
domeinen zoals handel, zorg, bouw en (semi-)overheden. Van hieruit heeft hij 
zich ontwikkeld tot een persoon met goede communicatieve vaardigheden, zowel 
mondeling als schriftelijk. Verder is Rik een realistische perfectionist met een 
sterke business focus en een corporate mindset, die prima de balans weet te 
vinden tussen het haalbare en het perfecte. Zijn doel is altijd helder; het leveren 
van waardevolle oplossingen die het verschil maken! Hij is een teamspeler, 
absoluut een zeer prettig persoon om mee samen te werken en beschikt over een 
pragmatische mentaliteit. Hij kent een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, is 
vasthoudend waar nodig, flexibel en diplomatiek in politiek getinte omgevingen. 
 

OPLEIDING 
AVANS Hogeschool, ’s-Hertogenbosch 
HBO Bedrijfseconomie (BSc) 
2004  - 2009 

 
CERTIFICATEN 
2017   PSM I (SCRUM) 
2017  Microsoft 70-346 
 
CURSUSSEN 
2016  Microsoft 20-331 & Microsoft 20-332 (Firebrand) 
2014  Communicatieve & Commerciële Vaardigheden (Kenneth Smith) 
2013  SharePoint Designer (Global Knowledge) 
2012  Microsoft Dynamics NAV (GAC Business Solutions) 
2011  ISO 26000 - Social Responsibility (NEN) 

   
 CONTACT   
   

 
+31 (0)6 133 5 77 23

  

 
rik@noppa.nl

  

 
www.noppa.nl

  

 
Regio ’s-Hertogenbosch

  

 
linkedIn.com/in/rdobbelsteen

  

   
   
   
   
   
   
 SKILLS  
    
 Office 365 (administration/apps)  
    
    
 SharePoint 2013/2016/Online  
   
    
 PowerShell  
    
    
 Scrum  
    
    



 

 

RECENTE PROJECTEN (samengevat)  
 
Organisatie Project Vaardigheden 

Plan Nederland  
Rol: Consultant 

Realiseren van een startpunt voor de digitale 
samenwerkingsomgeving (intranet). 

Office 365 (SharePoint), 
PowerShell 

P2 
Rol: Consultant 

De organisatie helpen, sturen en begeleiden bij 
het optimaal inzetten van de Office 365 
functionaliteit. 

Office 365, PowerShell 

Van Son Onderhoud & Schilderwerken 
Rol: consultant 

Uitwerken, opzetten, migreren en 
implementeren van een document 
managementsysteem voor project documenten, 
zodat teamleiders op de werkplek tijdig over de 
juiste en volledige informatie beschikken. 

Office 365, PowerShell 

Waternet  

Rol: Office 365 Specialist – Adoptie 
consultant 

Opzetten, realiseren, implementeren en 
adopteren van Office 365, uitgevoerd met behulp 
van SCRUM.  

Office 365 
(Teams/SharePoint/Planner), 
Scrum, Agile, PowerShell, 
Topdesk,  presentatie, training, 
support 

Smurfit Kappa Group 

Rol: Functioneel consultant – applicatie 
beheerder 

Beschrijven/opzetten, uitvoeren, implementeren 
en onderhouden van 
kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001/OHSAS 
18001/HACCP) 

SharePoint 2013, Agile, training, 
support, SharePoint workflow, 
REST, InfoPath designer 

Volker Wessels Infra ICT 
(werkmaatschappij KWS) 
Rol: Adoptie consultant 

Gebruikers adoptie van een nieuwe project 
portaal. 

Training, SharePoint, algemene 
consultancy vaardigheden 

Volker Wessels Infra ICT 

Rol: functioneel beheer & technisch 
applicatiebeheerder 

Ondersteunen van business analisten, gebruikers, 
functioneel beheerders en technisch 
applicatiebeheerder bij het beheren en wijzigen 
van de SharePoint omgeving 

Training, Nintex workflows 
SharePoint 2013, PowerShell, 
Clientel 

TenneT TSO 

Rol: Functioneel consultant en applicatie 
beheerder 

Ondersteunen van collega’s bij het 
implementeren, wijzigen, migreren, opzetten en 
onderhouden van SharePoint. 

SharePoint (2010, 2013), InfoPath 
designer, SharePoint Designer, 
Sharegate Migration tool, Nintex 
workflow, Powershell, OneNote, 
SQL Management Studio 
(2008/2014), TopDesk 

 
AANVULLENDE SKILLS  
 
Methoden & Technieken Programmeertalen Platformen/OS Tools 
Web services PowerShell Office 365 Microsoft Office t/m 2016 
Scrum JavaScript/AJAX SharePoint Online, 2010 -2016 InfoPath t/m 2013 
Prince II JQuery macOS SharePoint designer t/m 2013 
ITIL HTML,CSS Windows 10 Nintex Workflow 
BiSL  Windows Server 2008 – 2012 r2 Nintex Forms 
  Android Metalogix 
  iOS ShareGate 
   Simego Data Synchronisation 
   SharePoint Migration Tool 
 



 

 

 
TALEN  
 
 Lezen Schrijven Verstaan 
Nederlands Uitstekend Uitstekend Uitstekend 
Engels Goed Goed Goed 
Duits Goed Redelijk Goed 
 
 
RECENTE PROJECTEN (uitgebreid)  
 

Organisatie: Plan Nederland 
Periode 07/2018 – 09/2018 

Medewerkers: 100 + fte’s 
Branche: NGO 

Beschrijving: Uitwerken, realiseren en implementeren van een startpunt voor de digitale samenwerkingsomgeving 
(intranet) 

Functie: Office 365 Specialist  
Taken:  Uitwerken van oplossingsrichting; 

 Opzetten van oplossing; 
 Adoptie/training aan de gebruikers. 

Kennisgebieden: Office 365 (SharePoint), PowerShell 
  

Organisatie: Van Son Onderhoud & Schilderwerken 
Periode 06/2018 – 09/2018 

Medewerkers: 100 + fte’s 
Branche: Bouw 

Beschrijving: Uitwerken, opzetten, migreren en implementeren van een document managementsysteem voor project 
documenten, zodat teamleiders op de werkplek tijdig over de juiste en volledige informatie beschikken. 

Functie: Office 365 Specialist  
Taken:  Uitwerken van oplossingsrichting; 

 Opzetten van oplossing; 
 Migreren van documenten met metadata; 
 Adoptie/training van gebruikers. 

Kennisgebieden: Office 365 (SharePoint), PowerShell 
  

Organisatie: P2 B.V. 
Periode 07/2018 – 09/2018 

Medewerkers: 100 + fte’s 
Branche: Dienstverlening 

Beschrijving: De organisatie helpen, sturen en begeleiden bij het optimaal inzetten van Office 365 functionaliteit 
Functie: Office 365 Specialist  

Taken:  Uitwerken van oplossingsrichting; 
 Opzetten van oplossing; 
 Migreren van documenten met metadata; 
 Adoptie/training van gebruikers. 

Kennisgebieden: Office 365 (SharePoint – Teams – Planner - Sway), PowerShell. 
  

Organisatie: Waternet 
Periode 03/2018 – 05/2018 

Medewerkers: 2000 + fte’s 
Branche: Overheid/Non-profit 

Beschrijving: Meewerken binnen het scrumteam ‘Samenwerkingsomgeving’ voor de inrichting en uitrol/adoptie  



 

 

Functie: Office 365 Specialist & Adoptie consultant 
Taken:  Voeren van adoptie; 

 Maken van adoptie content; 
 Uitvoeren van adoptie richting gebruikers; 
 Configuratie Office 365. 

Kennisgebieden: Office 365 (SharePoint – Teams), Scrum, Agile, PowerShell. 
  

Organisatie: Smurfit Kappa, divisie Group Microsoft Competence Centre (Intern Project)  
Periode 02/2017 – 10/2017 

Medewerkers: 45.000 + fte’s 
Branche: Productie 

Beschrijving: Adviseren, trainen, configureren en assisteren van diverse business- en proceseigenaren over hoe de 
huidige IT-infrastructuur te gebruiken is.  

Functie: Functioneel consultant  
Taken:  Harmoniseren van bedrijfsprocessen voor noordelijke regio van de Benelux; 

 Opzetten en verzorgen van trainingen en webinars inclusief materiaal; 
 Adviseren van business owners bij het opzetten van het portaal; 
 Configureren van portaal; 
 Opzetten van een agile project methodiek voor het begeleiden, uitvoeren, configureren, uitrollen en 

adopteren van het HSEQ-portaal; 
 Opzetten van een methodiek voor het semiautomatisch configureren van Site Columns, Site Content 

Types, Lijsten, Bibliotheken en toewijzen van site content types; 
 Maken van documentatie voor beheer en support; 
 Begeleiden van projectgroep bij de invulling en vormgeving van het portaal. 

Kennisgebieden: Office 365, Agile project, SharePoint (2007, 2010, 2013, Online), PowerShell, SharePoint designer. 
  

Organisatie: Smurfit Kappa, divisie Group Microsoft Competence Centre  
Periode 02/2017 – 12/2017 

Medewerkers: 45.000 + fte’s 
Branche: Productie 

Beschrijving: Adviseren, trainen, configureren en assisteren van diverse business- en proceseigenaren over hoe de 
huidige IT-infrastructuur te gebruiken is.  

Functie: Functioneel consultant  
Taken:  Opzetten en uitvoeren van trainingen en webinars; 

 Opzetten en uitvoeren van een agile project; 
 Adviseren van business owners over hoe men Office 365 en SharePoint kan gebruiken en inzetten;  
 Adviseren van het management bij complexe issues en problemen; 
 Leveren van functioneel en technisch support; 
 Coördineren tussen gebruikers, leveranciers en IT-afdeling omtrent SharePoint en Office 365 vragen; 
 Herkennen van informatiebehoefte en vertalen naar functionele business oplossing; 
 Analyseren en opstellen van functionele bedrijfsbehoefte; 
 Formuleren en implementeren van criteria om een applicatie naar beheer te brengen; 
 Maken en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikers rechten; 
 Herkennen van verbeteringen en maken van voorstellen ter verbetering. 

Kennisgebieden: Office 365, Agile project, SharePoint (2007, 2010, 2013, Online), PowerShell, SharePoint designer 
  

Organisatie: Volker Wessels Infra ICT 
Periode 07/2016 – 02/2017 

Medewerkers: Gemiddeld 14.500+ fte’s 
Branche: Bouw 

Beschrijving: Adoptie consultant, Functioneel en Technisch Beheer 
Functie: SharePoint Consultant 

Taken:  Functioneel - en technische beheer; 
 Coördinerende rol tussen gebruikers, leveranciers en ICT-collega’s; 



 

 

 Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het 
optimaal benutten van applicaties; 

 Analyseren en opstellen van functionele specificaties; 
 Toezien op de aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden om applicatie goed te laten functioneren; 
 Opstellen en uitvoeren van criteria om applicaties in beheer te nemen; 
 Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten; 
 Deelname in projecten; 
 Signaleren van verbeteringen en doen van verbetervoorstellen; 
 Trainingen aan eindgebruikers; 
 Gebruikers adoptie voor nieuwe oplossingen. 

Kennisgebieden: Training, Nintex workflows SharePoint 2013, PowerShell, Clientel 
  

Organisatie: TenneT TSO B.V. (intern project) 
Periode 04/2016 

Medewerkers: 4000+ fte’s 
Branche: Energie – Netwerkbeheerder van het Nederlandse en gedeelte van het Duitse hoogspanningsnet 

Beschrijving: Functioneel en Technisch Beheer 
Functie: Senior Technisch Applicatiebeheer 

Taken: Opzetten, Uitvoeren en bieden functionele – en technische ondersteuning: 
 Nieuwe aangepast site sjablonen; 
 Uitrollen van 300+ sites op basis van diverse aangepaste site sjablonen met behulp van PowerShell 

(SharePoint 2013); 
 Migratie van 300+ document bibliotheken naar diverse sites met behulp van ShareGate’s PowerShell 

migratie module inclusief wijziging van eigenschappen en content type zonder wijziging van de 
metadata; 

 Zoekpagina met overzicht van 300+ sites met de mogelijkheid om op alfabet te zoeken; 
 Start pagina op sites voorzien van verfijningspaneel waarbij de verfijning wordt doorgevoerd op twee 

inhoud zoeken web onderdelen; 
 Verrijken van metadata van alle documenten op 300+ document bibliotheken; 
 Opzetten van webapplicatie voor host header site colleties. 

Kennisgebieden: SharePoint (2010, 2013), ShareGate (PowerShell commands), Powershell 
  

Organisatie: TenneT TSO B.V. 
Periode 04/2016 

Medewerkers: 4000 + fte’s 
Branche: Energie – Netwerkbeheerder van het Nederlandse en gedeelte van het Duitse hoogspanningsnet 

Beschrijving: Functioneel en Technisch Beheer 
Functie: Senior Technisch Applicatiebeheer 

Taken:  Verhuizen en splitsen van SharePoint Databases; 
 Opstellen van technische documentatie voor verhuizing en opsplitsing van SharePoint SQL databases; 
 Coördinatie tussen SharePoint applicatiebeheer en database beheerders; 
 Uitvoeren en omzetten van de SharePoint databases. 

Kennisgebieden: SharePoint (2010, 2013), Powershell, Microsoft SQL 2008, Microsoft SQL 2014, SQL Server Client Network 
Utility 

  
Organisatie: TenneT TSO B.V. 

Periode 07/2015 – 07/2016 
Medewerkers: 4000+ fte’s 

Branche: Energie – Netwerkbeheerder van het Nederlandse en gedeelte van het Duitse hoogspanningsnet 
Beschrijving: Functioneel en Technisch Beheer 

Functie: Senior Technisch Applicatiebeheer 
Taken: Bieden van functionele – en technische ondersteuning: 

 Technische beheer; 
 Coördinerende rol tussen gebruikers, leveranciers en ICT-collega’s; 



 

 

 Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het 
optimaal benutten van applicaties; 

 Analyseren en opstellen van functionele specificaties; 
 Toezien op de aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden om applicatie goed te laten functioneren; 
 Opstellen en uitvoeren van criteria om applicaties in beheer te nemen; 
 Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten; 
 Deelname in projecten; 
 Signaleren van verbeteringen en doen van verbetervoorstellen. 

Kennisgebieden: SharePoint (2010, 2013), InfoPath designer, SharePoint Designer, ShareGate Migration tool, Nintex 
workflow, Powershell, OneNote, SQL Management Studio (2008/2014) 

  
Organisatie: Volker ICT, onderdeel van Volker Wessels 

Periode 05/2015 – 07/2015 
Medewerkers: Gemiddeld 14.500+ fte’s 

Branche: Bouw 
Beschrijving: Functioneel en Technisch Beheer 

Functie: SharePoint Consultant 
Taken: Bieden van functionele – en technische ondersteuning: 

 Technische beheer; 
 Coördinerende rol tussen gebruikers, leveranciers en ICT-collega’s; 
 Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het 

optimaal benutten van applicaties; 
 Analyseren en opstellen van functionele specificaties; 
 Toezien op de aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden om applicatie goed te laten functioneren; 
 Opstellen en uitvoeren van criteria om applicaties in beheer te nemen; 
 Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten; 
 Deelname in projecten; 
 Signaleren van verbeteringen en doen van verbetervoorstellen. 

Kennisgebieden: SharePoint (2007, 2010, 2013), Organice 2010. 
  

 


