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CV-Overzicht
Fred Hendriks, Doctoraal Experimentele Natuurkunde en HBO Bedrijfskunde, een gedreven
allrounder. Ben in mijn lange loopbaan in een breed palet van rollen werkzaam geweest:
knowledege engineer, projectleider, interim-manager, procesbegeleider, adviseur, schrijver,
coach, lijnmanager. Ben geïnspireerd door de chaostheorie en de natuur. In mijn manier van
werken komt dit terug in mijn voorkeur voor organische veranderingen, flexibiliteit en het
zoeken naar samenwerking en synergie. Ik geef leiding met “de poten in de modder”.
Klanten en collega’s schrijven over mij:
“Veel resultaat en veel humor. Inspirerend en stimulerend, een goede luisteraar, coach, leider
en consultant.
Ik begon mijn carrière als docent natuurkunde aan het VWO, maakte daarna de overstap
naar de ICT (programmeur, projectleider, knowledge-engineer) en groeide door naar
leidinggevende rollen. In 2000 startte ik mijn eenmansbedrijf RedWing Consultancy en
werkte als adviseur/interim manager/procesbegeleider. Ik deed met name bij de politie een
aantal opdrachten variërend van interimmanager in Friesland, strategisch
adviseur/beleidsmaker gelieerd aan de toenmalige Regieraad in Driebergen, CIO van de
politieacademie in Apeldoorn en leidinggevende Functioneel Beheer Noord Nederland, sinds
2015 als onderdeel van het Politiedienstencentrum(PDC) van de Nationale Politie.
Ik heb veel hobby’s: Wadlopen (wadloopgids), wielrennen, gitaarspelen, schaatsen, vogels
kijken.

Werkervaring Fred Hendriks (2000-2018)
Lijnmanagement
Functie:
Lid management team Functioneel Beheer Nationale Politie
Periode:
medio 2015 - 2018
Opdrachtgever:
Nationale Politie
Werkzaamheden:
Het oprichten en inrichten van en leiding geven aan een afdeling van 120 functioneel beheerders, belast met
het beheer, verbetering en vernieuwing van politie-applicaties rond Handhaving, Intake, Noodhulp,
Internetaangifte, Kantoorautomatisering, Digitale Werkplek
• Personeelszorg
•
•

Capaciteitsmanagement
Planning en control

•

Beleidsvorming

•
•

Lid managementteam
Begeleiding van overgang van regionale naar landelijke organisatie

•

Transitiemanagement

Lijnmanagement
Functie:
Unitchef Functioneel Beheer Politie Noord Nederland
Periode:
2011-medio 2015
Opdrachtgever:
Politie Noord Nederland
Werkzaamheden:
Leidinggeven aan afdeling van 55 functioneel beheerders, belast met het beheer, verbetering en vernieuwing
van alle politie-applicaties
•
•

Personeelszorg
Selectie en werving

•

Capaciteitsmanagement

•
•

Planning en control
Beleidsvorming

•
•

Lid managementteam
Begeleiding van overgang van regionale naar landelijke organisatie

•

Transitiemanagement

Websitedesign & -bouw
Functie:
Webdesigner/-bouwer
Periode:
2010-2011
Opdrachtgever:
Diverse
Werkzaamheden:
In opdracht van aantal klanten websites gebouwd/herbouwd met als doel om een toegankelijke interactieve
website te creëren.

Adviseur/projectmanager Politie
Shared Service Centre Noord
Functie:
Adviseur/Projectmanager
Periode:
2009
Opdrachtgever:
Politie (Frl, Gr, Dr)
Werkzaamheden:
Het leiding geven aan het proces dat moest leiden tot een eenduidige en geharmoniseerde
systeeminfrastructuur voor een op te richten shared service centre voor de politie in de drie noordelijke regio's
(Friesland, Groningen en Drenthe). Parallel daaraan advies geven omtrent de inrichting van planning- en
control voor het shared service centre en de afstemming met de p&c-cycli in de korpsen.

Coach/procesbegeleider
Agentschap Telecom
Functie:
Coach/procesbegeleider
Periode:
2008-2009
Opdrachtgever:
Agentschap Telecom
Werkzaamheden:
Het ondersteunen van de professionalisering van projectmanagement binnen Agentschap Telecom in de rol
van coach voor een aantal projectmanagers en procesbegeleider in intervisiesessies met projectmanagers.
Advies aan de directie inzake verder te ondernemen professionaliseringsstappen.

CIO Politieacademie
Functie:
CIO
Periode:
2006-2008
Opdrachtgever:
Politieacademie
Werkzaamheden:
• Strategisch adviseur voor College van Bestuur en Directeuren
•

Herinrichting informatiehuishouding Nederlandse Politieacademie;

•

Verantwoordelijk voor de aansluiting tussen business en ICT

Adviseur/procesbegeleider
Informatiebeheergroep (IBG)
Functie:
Adviseur/procesbegeleider
Periode:
2005-2006
Opdrachtgever:
Informatiebeheergroep
Werkzaamheden:
Het (mede) vormgeven aan de inrichting van procesmatig werken en scheiding van vraag- en aanbod ICTfunctie binnen IBG. Implementatie van BISL-methodiek.

Beleidsadviseur/Auteur Politie Nederland
Functie:
Beleidsadviseur / Auteur
Periode:
2004-2006
Opdrachtgever:
Regieraad ICT Politie
Werkzaamheden:
• Strategisch beleidsadvies ICT Politie;
•

Schrijver/eindredacteur van strategische beleidsrapporten bestemd voor de minister van BZK,
het Korpsbeheerdersberaad (burgemeesters) en Korpschefs en regiokorpsen:

•

Bestek 2005-2008, strategisch meerjarenplan voor de uniformering en modernisering van ICT bij
de Nederlandse Politie,

Hoofd automatisering Politie Friesland
Functie:
Hoofd automatisering
Periode:
2002-2004
Opdrachtgever:
Regiopolitie Friesland
Werkzaamheden:
• Voorzitter managementteam BI&A (ICT-afdeling)
•
•

Operationele leiding afdeling Systeembeheer en Telematica
Projectleiding “Migratie NT4 => Citrix”, in 1 jaar upgrade van complete infrastructuur (netwerk,

•

centrale hardware, software & werkplekken)
Voorbereiden migratie naar landelijke ICT-organisatie.

•

ICT-Beleidsontwikkeling binnen regio Fryslan (internetstrategie, inrichting nieuwe afdeling O&I,

•

uitfaseringscenario BI&A)
Vertegenwoordigen politie Fryslân bij landelijk ICT-overleg.

Communicatie-adviseur gemeente Waddinxveen
Functie:
Communicatie-adviseur
Periode:
2001
Opdrachtgever:
Gemeente Waddinxveen
Werkzaamheden:
Het op gang brengen van cultuurverandering die nodig is voor een meer bedrijfsmatige opzet van de ambtelijke
organisatie. Adviseur en coach van het managementteam, ontwikkelaar en procesbegeleider van workshops.

Projectmanager Wereldklimaatconferentie (Kyoto)
Functie:
Projectmanager
Periode:
2000
Opdrachtgever:
Verenigde Naties / min. VROM
Werkzaamheden:
Verantwoordelijk voor de inrichting en operationele leiding van alle (tijdelijke) technische infrastructuur voor
de Wereld-Klimaatconferentie van november 2000 in Den Haag. Volgens opdrachtgever, toenmalig minister
Pronk “....the best organized failure ever”.

