
Curriculum Vitae 

Persoonlijke 

gegevens 

 
Achternaam: Sielhorst 
Voornamen: Jacobus Everardus 
Roepnaam: Remco 
Geboortedatum: 21 – 11 – 1975 
Adres: Groenlingstraat 1  
Postcode: 4105 WT  
Woonplaats: Culemborg 
Telefoonnummer: 0345 – 712481 
Mobiel: 06 15097494 
E-mail: remco@sielhorst.com  
Nationaliteit: Nederlandse 
Geslacht:  Man 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
Rijbewijs: B  
Hobby’s: fitness, watersport, muziek 

Opleidingen en 

cursussen 

Opleidingen 

1994 – 1999 Hogeschool van Utrecht, Utrecht 

Digitale Communicatie (HBO) 

 

1988 – 1994 Koningin Wilhelmina College, Culemborg 

HAVO, VWO  

 

Trainingen/cursussen 

SharePoint Conference 2012, Las Vegas 

SharePoint Connections 2011, 2010 

Microsoft Office Sharepoint Server 2007 

Microsoft CRM 3.0 Applications 

Microsoft CRM 3.0 Customization 

Microsoft CRM Installation & Configuration 

Synergetic Projects (Jay Curry)  

Synergetic Selling (Jay Curry) 

Time Management (Jan Bomerez) 

Intranet Projectmanagement 

Interactieve Marketing 

Workflowmanagement 

Microsoft Sharepoint Portal Server 

Communicatietraining (Kenneth Smit) 

Commerciële Vaardigheden (Kenneth Smit)  

Microsoft Site Server 

Mastering Web Development Application using Visual Interdev 6 

 

 

Certificeringen 

Microsoft Cloud Essentials Partner 

MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 – Configuring 

MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Configuring 

Microsoft Certified Business Management Professional 

 

 

 

 

mailto:remco@sielhorst.com


Werkervaring Januari 2007 –  heden 

Functie: zelfstandig ondernemer/freelance Sharepoint/CRM specialist 

Bedrijf: Sielhorst.com – CRM | SHAREPOINT | NARROWCASTING 

Gestart met een eigen bedrijf, waarin ik mij richt op “het nieuwe werken” met als 
specialisatie de implementatie van Microsoft Office Sharepoint Server en Microsoft 
Dynamics CRM en Office 365.  
 
Als freelance consultant ben ik sinds juli 2008 werkzaam voor Holland Casino om het 
intranet op basis van een uitgebreide Sharepoint infrastructuur in stand te houden en 
verder uit te bouwen en betrokken bij projecten waarin bedrijfsprocessen in Sharepoint 
geïmplementeerd moeten worden, zowel functioneel als technisch (incidentmanagement, 
changemanagement, functioneel beheer, verzorgen van trainingen schrijven van 
documentatie). Daarnaast verantwoordelijk voor het narrowcasting systeem (Scala). 
 
Naast de freelance activiteiten beheer en host ik enkele Sharepoint sites en 
infrastructuren voor kleinere ondernemingen/brancheverenigingen specifiek t.b.v. 
samenwerking.  
 
Tevens heb ik een Sharepoint implementatie bij een groep van bedrijven in de AGF 
branche uitgevoerd met koppeling naar Navision en bij een dienstverlener een integratie 
van Sharepoint met Microsoft CRM uitgevoerd. 
 
Verder verzorg ik het SharePoint beheer bij Sony Music Entertainment (opzet technische 
infrastructuur voor Sharepoint 2007,uitvoeren migratie en realisatie van een Sharepoint 
toepassing voor financiele administratie met workflows, takenbeheer, archivering) en bij 
Eye Film Instituut Nederland (implementatie Microsoft CRM, koppeling met andere 
systemen en opzet project voor document management o.b.v. Sharepoint). Uitbouwen 
van een intranet gebaseerd op Sharepoint bij Beeld en Geluid. 
 
Recent uitgevoerd project waarin een extranet gerealiseerd is op basis van SharePoint 
2010 waarbij informatie uit Navision is ontsloten voor 5000 klanten. Hierbij het 
projectmanagement, implementatie en aansturing ontwikkelaars uitgevoerd. 
 
Regelmatig ingeschakeld door diverse bedrijven voor oplossen van technische problemen 
bij Sharepoint implementaties waar eigen leverancier niet meer uit kon komen. 
 

Februari 2006  –  april 2008 

Functie: CRM consultant / Manager Projecten & Support 

Bedrijf: ACI B.V. 

Verzorgen van implementaties van INTRAC-CRM en Microsoft CRM 3.0 specifiek voor 
bedrijven in de bouw- en installatiebranche  (o.a. Calduran Kalkzandsteen, Dycore 
Systeemvloeren, BUVA, WPM Groep, Visser & Smit Hanab). 
 
Bij deze implementaties zijn regelmatig koppelingen gerealiseerd met MOSS 2007, 
waarbij vanuit CRM documenten in Word gecreëerd werden en vervolgens in MOSS 
werden opgeslagen en tevens in CRM zichtbaar zijn. Vanuit CRM koppelingen  
gemaakt in MOSS, zodat relatiegegevens inzichtelijk zijn in een webpart. 
 
Naast de implementaties ook management van de afdeling projecten en support. 
In deze rol verantwoordelijk voor vier consultants en twee helpdeskmedewerkers,  
overall planning van de verschillende projecten, aansturen consultants.   
In deze rol ook betrokken bij het verbeteren van het productontwikkelingsproces. 
(versiebeheer, productmanagement, issuemanagement, planning). 
 
Activiteiten: aansturing consultants, opzetten productmanagement proces 
projectplanning,configuratie en implementatie van CRM software, verzorgen trainingen, 
opzetten nieuwe website. 
 

Februari 2004  –  februari 2006 

Functie: Product  consultant/projectleider 

Bedrijf: Aventeon Benelux B.V. 

Verzorgen van implementaties van de verschillende producten van Aventeon (mobile 
workforce automation) en het begeleiden van partners bij deze implementaties. De 
Aventeon producten zijn geschikt voor de ondersteuning van mobiele bedrijfsprocessen 
zoals service en logistiek. 
 
Als productconsultant ook bijgedragen aan de totstandkoming van nieuwe 
productfeatures en het schrijven van bijbehorende specificaties.  



 
Opzetten van trainingsmateriaal, testen van software, schrijven van handleidingen en 
communicatie met ontwikkelaars gevestigd in India. 
 
De implementaties hebben plaatsgevonden in zowel Nederland, België, Duitsland. 
 

Maart 2003 –  September 2003 

Functie: Business consultant 

Bedrijf: Yesco Nederland B.V. 

 
Verantwoordelijk voor de acquisitie van adviesopdrachten bij MKB ondernemingen in 
midden Nederland. Deze adviesopdrachten werden uitgevoerd in het kader van het 
Nederland gaat Digitaal programma. Naast het account management bij klanten ook 
verantwoordelijk voor het relatiebeheer met Syntens i.v.m. subsidieaanvragen. 
Na drie maanden accountmanagement ook gestart met de uitvoering van de 
adviesopdrachten. Deze adviesopdrachten hadden voornamelijk als 
opdrachtformulering hoe internet technologie/ict kan bijdragen aan het behalen van de 
business doelstellingen (meer omzet behalen/kostenbesparen). 
 

September 2001 –  februari 2003 

Functie: Business consultant 

Bedrijf: Q-bit solutions 

 
Verantwoordelijk voor de acquisitie van (internet gerelateerde) maatwerk ICT 
oplossingen, verzorgen van workshops, opstellen van functionele specificaties en 
projectleiding van diverse projecten. 
Verantwoordelijk voor een van de vestigingen van Q-bit, marketingactiviteiten en 
business development.  
 
Productontwikkeling aan de hand van business cases zoals workflow management in 
relatie tot wet verbetering poortwachter, ontwikkeling van een content  
management systeem en opzet van een enterprise portal en projectmanagement  
systeem op basis van Microsoft Sharepoint Portal Server en Project Server. 
 
Account management bij voornamelijk bestaande klanten om deze verder uit te  
bouwen bij o.a. Kender Thijssen, DSM, Van Lansschot Assurantiën en regionale  
patiënten platformen waarbij het volledige portfolio is meegenomen. 
 
Verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten en uitvoer (projectleiding) van een 
business model dat bestaat uit een landelijk systeem met informatie over toegankelijkheid 
van gebouwen i.s.m. organisaties uit de zorg en welzijn. Het systeem 
is gebaseerd op Microsoft .Net technologie. 
 

Januari 2000 –  augustus 2001 

Functie: Business- /pre sales consultant 

Bedrijf: Kender Thijssen 

Maken van projectvoorstellen voor weboplossingen, maandelijkse deelname aan 
intranetraad en andere overlegorganen bij een ministerie, geven en begeleiden van 
workshops. o.a. bij het ministerie van Financiën gezorgd voor vervolgopdrachten 
op het vlak van intranet. 
 
Projectleiding en business consultancy voor kennismanagement en e-business  
projecten bij diverse ministeries, multinationals en politieregio’s. 
 

Maart 1999 –  december 1999  

Functie: consultant/webdeveloper 

Bedrijf: Kender Thijssen Business Communications 

Ontwikkelen van diversie internet en intranet sites voor diverse ministeries, diverse 
multinationals en andere grote bedrijven, geven van trainingen voor het beheer van 
websites en intranet, consultancy op technisch vlak en daarbij de overview houden 
tussen verschillende deelprojecten. 
 

September 1998 – februari  1999  

Functie: Afstudeerproject web based documentbeheersysteem 

Bedrijf:  Kender Thijssen Business Communications 

 



Technische  kennis 
Office 365, Microsoft SharePoint 2010, Microsoft Office Sharepoint Server 2007, Windows 

Sharepoint t Services 3.0, Microsoft Office Sharepoint Designer, Microsoft Dynamics CRM 

(3.0 en 4.0 en 2011), Microsoft Internet Information Server, Microsoft SQL Server, Microsoft 

Office, Office Live, OCS, Windows Mobile, Windows Server, NLB, clustering, Active 

Directory, Hyper-V, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Scala. 

 


