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PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam Frank Peter Schuitemaker (Frank) 
Geboortedatum 30 juni 1965 
Adres Bobeldijk 100 
Postcode 1647 CL 
Plaats Berkhout 
Telefoonnr. 0653-379 673  
E-mail fpschuit@gmail.com 
Burg. staat ongehuwd, samenwonend sinds 1986, 3 “volwassen “ kinderen 
 
Leuk hardlopen, fietsen, lekker koken (+eten), kunst (als liefhebber), mensen, 

politiek  
 
 
BIJGEWERKT augustus  2019 
 
 
WERKERVARING 
 
2018 - heden Informatiemanager Sociaal Domein bij gemeente Haarlemmermeer. 

Strategische bruggenbouwer, vertaler en adviseur in het netwerk van 
professionals binnen het sociaal domein, applicatiebeheerders, ICT, directie, 
management en bestuur op het terrein van informatievoorziening. 
Kwartiermaker en in een aantal gevallen projectleider voor uit te voeren 
projecten, prioritering en te maken keuzes.  
 

2016 - 2018 Project- / Informatiemanager Sociaal Domein bij gemeente Heerhugowaard. 
Strategische brug- en vertaalfunctie tussen professionals, 
applicatiebeheerders, ICT, directie, management en bestuur.  Doel : 
transitiefase is afgerond, nu in transformatiefase het informatiemanagement 
(zowel uitvoerend als strategisch) binnen het domein verder optimaliseren, 
professionaliseren en uitbouwen. 

 
2014 - 2018 Raadslid. Een leerzame periode waarbij ik vanuit een politiek perspectief de 

lokale overheid heb leren kennen.  
 
2014 - 2014 Strategisch adviseur bij Triversum 

Onderzoek en strategisch advies naar samenwerkingsverbanden in het kader 
van decentralisaties jeugdzorg  

 
2008 - 2016 Programmamanager Duurzaamheid bij Gemeente Heerhugowaard. 

Duurzaamheid was en is een van de leidende thema’s voor de gemeente. Als 
manager verantwoordelijk voor aansturing, ontwikkeling en uitvoering van 
het duurzaamheidsbeleid en –projecten. Het programma bestond uit een 
programmateam en diverse interdisciplinaire projectgroepen van 
medewerkers uit de gemeentelijke organisatie. Veel in- en externe contacten 
op meerdere niveaus. Motiveren, stimuleren, enthousiasmeren en 
integraliteit zijn belangrijke elementen in deze functie.  
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2006 – 2008 Programmamanager ICT bij Gemeente Purmerend. Verantwoordelijk voor het 
integraal en optimaal sturen, richten en inrichten van de 
informatievoorziening van de gemeente. In deze functie regelmatig actief 
betrokken bij organisatiebrede niet specifieke ICT zaken, bijvoorbeeld een 
reorganisatie en het opzetten van een regionale samenwerking.  

 
2000 – 2005 Informatie en Organisatie adviseur bij gemeente Purmerend.  

Werkzaamheden : Gevraagd en ongevraagd advies aan directie en/of 
afdelingen. Daarnaast projectleiding cq. programmamanagement van 
verschillende projecten. Verschillend qua vakgebied (Belastingen en 
Verzekeringen, Financiën, Burgerzaken, Huisvesting, Welzijn etc.) en 
verschillend qua type project (pakketselecties, vervanging, implementaties, 
AO en BPR trajecten, zelfbouwprojecten etc.)  
 

1998 – 2000 Manager informatievoorziening Bloemenveiling Aalsmeer. 
Werkzaamheden : verantwoordelijk voor informatievoorziening van 
verschillende afdelingen binnen Business Unit Veilbedrijf. Brugfunctie tussen 
gebruikers en ICT afdeling. Nauw betrokken bij  project afbouw mainframe, 
datawarehouse en implementatie CRM. 

 
1997 – 1998 Consultant / projectleiderbij Adfocom Automatisering Alphen a/d Rijn. 

Werkzaamheden : analyse, ontwerp en realisatie van geautomatiseerde 
systemen bij diverse opdrachtgevers (weg- en waterbouw, bloemenveilingen, 
informatiedrager reproductie, pompenleverancier, aircoleverancier) 

 
1996 - 1997 Systeemanalist / Programmeur Bloemenveiling Aalsmeer. 

Werkzaamheden : analyse, ontwerp en realisatie van nieuwe systemen, 
alsmede redesign en herbouw van bestaande systemen. In het bijzonder als 
coördinator betrokken bij de ontwikkeling van het datawarehouse.  
Sybase, UNIX, C, FOCUS / FOCUS-EIS. 

 
1993 - 1996 Medewerker Informatievoorziening Bloemenveiling Aalsmeer. 

Werkzaamheden : Ad-hoc en structurele informatievoorziening naar directie 
en management, kwekers, kopers en derden, workgroupmanager  (NOVELL, 
ca. 75 users), gebruikersondersteuning,  innovatie kantoorautomatisering,  
Microsoft Office, FoxPro, Dbase, Lotus, WP, Aldus Persuasion, Designer, 
FOCUS en FOCUS/EIS,  SPSS, Q&A, S-Designor. 

 
1992 - 1993 Programmeur bij CSW Automation BV te Zuidermeer. Werkzaamheden : 

ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem voor een weekblad (o.a. 
abonnementen,  facturering en bezorgingen) 
RDBMS Advanced Revelation. 

 
1992 - 1992 Stageperiode bij SKIP Heerhugowaard. Werkzaamheden : ontwerp en bouw 

van administratieve software. 
DBase IV, Lotus, WP51, Clipper, Novell 
Methodieken : SDM 

 
1990 - 1991 Administratief/Verkoopmedewerker bij Naturo Vloeren Hoorn/Haarlem. 

Werkzaamheden : inkoop, verkoop, administratie voor beide filialen (KING 
software), ontwerp en bouw van een geautomatiseerd verkoopsysteem 
Pakketten : DBase III+ en WP42. 
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1990 - 1990 Enquêteur bij Marktonderzoeksbureau Aselect B.V. in Ouderkerk a/d Amstel. 
 
1979 - 1985 Vakantiewerk in m.n. de agrarische sector bij diverse werkgevers. 
 
 
 
OPLEIDINGEN / CURSUSSEN 
 
2018 - 2019 Agile scrum basis, masterclass Innovation management 
 
2010 Mediation 
 
2006 Politiek bestuurlijke gevoeligheid in de dagelijkse realiteit 
 
2006 Adviesvaardigheden 
 
2006 Masterclass Architecture & business (CIBIT)  
 
2005 Waarnemen, interpreteren en effectief communiceren (Schouten en Nelissen) 
 
1999 – 2000 Potentials Management Development programma. Intern VBA  
 
1998 – 1999 Middle Management voor Hoger opgeleiden (ISBW) 
 
1995 - 1995 “Coach de coach” (Teelen, inhouse training voor opleiders binnen een 

organisatie) 
 
1992 - 1993 Opleiding tot Applicatie Ontwikkelaar bij SKIP (Stichting Kantoor en 

Informatica Praktijkopleidingen), Heerhugowaard 
 
1986 - 1990 Doctoraal Tuinbouwplantenteelt, Landbouwuniversiteit Wageningen. Vakken 

o.a. Algemene- en Bedrijfseconomie, Marktkunde en Marktonderzoek, 
Wiskunde, Statistiek en Informatica 

 
1984 - 1986 Propedeuse Tuinbouwplantenteelt, Landbouwuniversiteit Wageningen 
 
1977 - 1984 VWO.  RSG West Friesland Hoorn. Bêta 


