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 Personalia
 Cor Laan 
15 juli 1956 
 
Marsmanplein 112  
2025 DV,  Haarlem.  
 
c    laan@me.nl
06 15018145 
  

 Geven van scrum training en optreden als product owner voor diverse scrum 

teams.  
 

 ING Bank moet voldoen aan de voortdurende informatiebehoefte en 

transparantieeisen van de European Banking Authority (EBA) en de 
Nederlandsche Bank (DNB).  Een belangrijk deel van de huidige 
informatieeisen komt voort uit Basel III. In dat kader ben ik gevraagd om 
financiele rapportages  te  laten ontwikkelen.  Tegelijkertijd heb ik het  Agile / 
Scrum gedachtengoed geïntroduceerd en in praktijk gebracht.  
 

 ING Bank is voortdurend bezig om de betrouwbaarheid van IT-ketens te 

optimaliseren.  Als chief product owner in een optimalisatie programma was 
ik verantwoordelijk voor het vullen van de backlog voor van een van de IT-
ketens   (5 teams in Nederland en 5 teams in België).  De backlog items 
hadden betrekking op vier reliability streams: processen, monitoring, 
architectuur en testen. Via  2-wekelijkse sprintplanningen werden backlog 
items in de sprintplanning getrokken.  Hierbij  heb ik veel  Jira en  Confluence 
ervaring opgedaan. 

 Opleiding
Leergang Agile Coach  
(2016) 
 
Lean six sigma 
ING Business School   
Green belt (2010) 
 
Managing successful 
programs 
NIMO (2008) 
 
PAO digitale tele-
communicatie 
 (1987)  - Chr. HTS 
Hilversum 
 
Technisch pro-
grammeur HTS-A 
Amsterdam (1985) 
Propadeuse HLS  
(1975) 
HAVO  
(1974) 
 

 

Dat veranderingen de regel zijn begrijp ik als een ervaren IT-professional als geen 
ander. Een van de grotere verschuivingen in het huidige decennium is de snelheid 
waarmee nieuwe functionaliteiten, apps en gadgets beschikbaar komen. Hierbij 
staat de gebruiker centraal. Door het centraal stellen van de gebruiker zijn organi-
saties anders gaan werken. Men werkt steeds vaker met kleine (scrum)teams wel-
ke behendig en snel (Agile) inspelen op gebruikerswensen. Dat gaat niet vanzelf en 
heeft een goede begeleiding en voorbereiding nodig. Graag zet ik mijn kennis en 
ervaring hiervoor in.  

Als (internationaal) projectmanager weet ik mij snel en goed in te leven waardoor 
ik in staat ben om snel en kundig projecten te organiseren en te realiseren. Door 
de jaren heen heb ik gemerkt dat ik succes weet te boeken in moeizaam verlopen-
de projecten.  

Van elkaar leren en elkaar helpen vind ik belangrijk en het geeft positieve energie.  
Zo ben ik met een  intervisie groep voor projectmanagement gestart in 2001. Ge-
richt op persoonlijke groei en ontwikkeling. In 2010 ben ik gestart met een werk-
groep projectmanagers voor projectmanagers. Gericht op kennisoverdracht van 
ervaren projectmanagers naar junior en medior projectmanagers.  
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Cor Laan, sterk waar… 
 

 

Cor Laan (vervolg)     

 Business en ICT elkaar ontmoeten 

 Verandering en continuïteit hand in hand moeten gaan 

 Project en culturen (moeten) gaan samenwerken 

 Teams  en organisatie elkaar kunnen verstevigen 

 Politiek en de te volgen weg wel wat daadkracht kunnen gebruiken 

 Persoonlijke ontwikkeling en kennisoverdracht succesfactoren zijn 

 Werkgevers
 
2016- zelfst. / zoekend 
 
1997- ING 
 
1995- BT 
 
1988- Getronics en 
opvolgers 
 
1981-Foxboro 

 Vaardigheden
Spreken en schrijven in 
Nederlands en Engels 
 
Methoden en tech-
nieken voor het starten 
en begeleiden van agile 
transitie, coachen en 
begeleiden van scrum 
teams  
 
Methoden en tech-
nieken voor projectma-
nagement en –
beheersing 
 
Methoden en tech-
nieken voor  
teambuilding, ontwik-
keling van trainingsda-
gen, presentaties, hand-
leidingen enzovoort 
 
MS Office – Word, Ex-
cel, PowerPoint 

 Voor meer details en achtergronden kijk vooral op mijn website  www.corlaan.nl

  

 Projectmanager Insurance Central and Remaining Europe  

Als gevolg van de splitsing van bank en verzekeraar werd het zogenaamde 
Readiness programma gestart. Ik werd gevraagd om Readiness Day-1 te 
trekken.  Opdracht was om voor alle juridische entiteiten binnen Central 
and Remaining Europe (CRE) alle SLA’s uit de centrale ING-SLA contracten 
te halen en nieuwe SLA’s op te stellen en te laten tekenen.    

 Projectmanager Insurance Central and Remaining Europe  

Mij werd gevraagd om in korte tijd een rekencentrum te Realiseren ten 
behoeve van Finance en Actuariaat. Doordat zowel Finance als het 
Actuariaat met piekbelastingen werken heb ik een flexibele omgeving  bij  
een externe partij ingericht.   
Daarna heb ik Pillar II van Solvency II opgepakt. Pillar II realiseerde  de 
standaards voor corporate Governance en een robuust intern risk 
management proces.  

 Parallel aan de bovenstaande trajecten heb ik requirement management en 

CMMi ten behoeve van kwaliteitsborging geïntroduceerd.  
 Proef conversie van PL/1 naar COBOL. Dit betrof applicaties die onder 

andere de internationale dagelijkse settlements regelen. Het zijn de 
financiële back-end systemen van de ING. Ik werd gevraagd om een RFI op 
te starten met daaraan gekoppeld een POC. Ik heb hiervoor diverse grote 
en minder grote spelers benaderd waaronder IBM en HP. De POC is 
succesvol uitgevoerd. 

 Voorbeeld van succes in een moeizaam verlopend project:  

In 2005 was men gestart met een traject om te komen tot de realisatie van 
1 centrale CMDB. Dit was geheel vastgelopen. Ik werd gevraagd, in 2008, 
om het vlot te trekken. Ik heb dit gerealiseerd door de toekomstige CMDB 
gebruikers er nadrukkelijk bij te betrekken, een architectuur besluit te 
realiseren/forceren en de CMDB conform architectuurbesluit uit te rollen. 
Het aantal CMDB’s is hierdoor van meer dan dertig decentrale CMDB’s 
teruggebracht naar 1 centrale CMDB 
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