
De NK ICT-Architectuur Jury 2005 
1. Lidwine van As is zelfstandig IT-consultant op het gebied van systeemarchitectuur en -integratie. De 

agelopen jaren was zij als data warehouse architect werkzaam bij het Pallas-project 
waarmee Albert Heijn in 2004 de eerste Nederlands Kampioen ICT Architectuur werd; 
tevens was zij co-auteur van de winnende architectuurbeschrijving.  

 
 

2. Bas Bakker is als Manager Projecten en Processen binnen zorgverzekeraar Menzis mede 
verantwoordelijk voor de invoering van de basisverzekering. Daarnaast heeft hij in portefeuille 
InformatieManagement. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rondom de relatie tussen bedrijfsstrategie, 
bedrijfsprocessen, organisatie-inrichting en ICT en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Door zijn 
jarenlange ervaring in de ICT en zijn bedrijfskundige achtergrond weet hij een brug te slaan tussen 
organisatie en techniek.  

 

3. Jan de Brieder is binnen ABNAmro een autoriteit op het gebied van systeem en software 
architectuur. Als geestelijk vader van tal van grootschalige systemen is hij bij uitstek in staat 
om technische architectuurkeuzes te beoordelen.  

 

4. Pieter Cloo is financieel topman en portefeuillehouder ICT binnen de RvB van UWV en als zodanig 
verantwoordelijk voor één van de meest complexe integratie-operaties in de 
geschiedenis. De 'andere overheid' krijgt daarbij stap voor stap vorm binnen de praktijk 
van de SUWI keten.  

 

 

5. Gert Florijn is adviseur en onafhankelijk denker op het terrein van software architectuur. 
Hij was sinds de oprichting betrokken bij het Software Engineering Reserch Center SERC, 
thans opgenomen binnen CIBIT | SERC. Gert is tevens een gewaardeerd docent, spreker en 
publicist.  

 

6. Paul Grefen is hoogleraar aan de TU/e. Zijn leerstoel draagt de naam 'ICT Architectures for Enterprise 
Information Systems'. Zijn huidige onderzoeksthema's omvatten onder meer 'Service-
Oriented Business Integration', 'Cross-Organizational Workflow Management' en 
'Architectures of e-Business Systems'. Het slaan van de brug tussen theorie en praktijk 
is een rode draad in zijn werk.  

 

7. Bert Mulder is strategisch adviseur en publicist op het terrein van e-Government. Hij is 
expert op het gebied van human computer interfaces en oprichter van de 
informatiewerkplaats. Hij doordenkt wat de grondpatronen van de informatiesamenleving 
zijn en wat dat betekent voor het alledaagse leven, voor organisaties en hun functies, met 
name in het sociaal maatschappelijke domein.  

 

8. Gerrit Muller is vanuit Philips Research als Research Fellow verbonden aan het Embedded Systems 
Institute. Hij heeft in de loop van de jaren diverse architectuurfuncties binnen Philips 
bekleed. In het Embedded Systems Institute speelt Gerrit Muller een stimulerende en 
inspirerende rol bij het overdraagbaar maken van architectuurkennis. Zijn Gaudí website 
(http://www.extra.research.philips.com/natlab/sysarch) is daarvan het sprekende 
bewijs.  

 

9. Remko van der Pols is Managing consultant binnen PinkRoccade. Zijn unit en hij zijn grondleggers van 
de Public Domain beheerstandaarden ASL en BiSL. Remko houdt zich bezig met het doorlichten van 
grootschalige informatievoorzieningen en het opstellen van veranderingsscenario's daarvoor, evenals het 
doorlichten en inrichten van applicatie- en functioneel beheerorganisaties. Hij heeft enkele boeken 
geschreven op deze terreinen. Hij is tevens verbonden als docent aan diverse postdoctorale opleidingen. 


