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Talen 
 

Nederlands moedertaal 
Engels vloeiend 
Frans basis 
 
 

Diploma’s en certificaten 
 
• EXIN-certificaten (Scrum 

Foundation, Project Management 
Foundation, Test Foundation) 
 

• Cambridge Certificate of 
Proficiency in English (C2) 
 

• Coördinator/Hoofd BHV-diploma 
en regulier BHV-diploma incl. 
reanimatie & AED 
 

• Rijbewijs B 
 

• Bezig met Professional Scrum 
Product Owner 

Ervaring 
 
Juni 2019 – heden 
Product Owner Medical 
INTER 
 
Als Product Owner Medical ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze 
medische softwareproducten, voornamelijk ORflow. ORflow is een procesonder-
steunend systeem, dat het OK-personeel helpt door het tonen van de juiste 
informatie op het juiste moment. Het is mijn verantwoordelijkheid om de wensen 
van de klant te vertalen naar een steeds mooier product. Afstemming met de klant 
over uitrol van projecten en updates hoort ook bij mijn functie. Daarnaast ben ik 
coach van 3 medewerkers. 
 
September 2018 – mei 2019 

Product consultant 
Iddink Group 
 
Als Product Consultant houd ik mij bezig met de functionele ontwikkeling van 
Eduarte, een leerlingvolgsysteem en SIS voor MBO-scholen. Als Product Owner in 
een scrumteam vorm ik de schakel tussen het ontwikkelteam en de business. 
 
Februari 2016 – Juli 2018 

Coördinator Support 
Kodision 
 
Mijn taken omvatten het verdelen van het werk, zorgen voor de opvolging van SLA’s, 
bewaken van budgetten en zorgen dat het Supportteam zijn werk goed kan doen 
door bijv. afstemming met andere afdelingen. Tevens was ik eerste escalatiepunt van 
zowel klanten als medewerkers omtrent supportmeldingen. Dagelijks zorgde ik 
ervoor dat alle meldingen door ca. 10 behandelaars worden opgepakt. Daarnaast 
pakte ik zelf ook regelmatig meldingen op. 
 
Sinds november 2016 ben ik ook BHV’er en vanaf april 2017 maakte ik deel uit van 
de OR, waar ik de rol van secretaris vervulde. Voor mijn rol als Coördinator Support 
was ik zo’n anderhalf jaar werkzaam bij Kodision als Consultant. 
 
September 2014 – Februari 2016 

Verscheidene stages 
HAN-lectoraat / Moxx Mobility / Beslist.nl 
 
Tijdens mijn opleiding heb ik twee keer stage gelopen; een onderzoeksstage bij het 
HAN-lectoraat Model-Based Information Systems, en mijn afstudeerstage bij Moxx 
Mobility. Tevens heb ik een tijdje gewerkt als Assistent Systeembeheerder bij 
Beslist.nl. Voor details hierover zie www.marjoleinveenendaal.nl. 
 
 

Opleiding 
 
September 2011 – Februari 2016 

Business IT & Management 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Gespecialiseerd in de volgende gebieden: Procesmodellering & -verbetering, 
Organisatiekunde, Requirements Engineering en Engelse Taal & Cultuur. 
 
September 2005 – Juli 2011 

VWO 
Candea College 
 
Keuzevakken Informatica, Management & Organisatie, Economie, Frans en 
Geschiedenis. 


