Naam: Elo Bosma
Geboortedatum: 09-07-1986
Woonplaats: ‘s-Gravenhage

PROFIEL
Elo is ondernemer, arts en bedrijfskundige en inzetbaar als projectmanager, business consultant en strategisch consultant.
Zijn ambitie ligt op het vlak van de optimalisering van zorgprocessen door middel van informatietechnologie. Als arts kan
Elo de vertaling maken tussen zorg en ICT en is daarmee dé gesprekspartner aan tafel bij specialisten. Door zijn financial
management achtergrond draagt hij zorg voor een succesvol resultaat. Hij is communicatief sterk en weet zijn weg te
vinden binnen organisaties. Dit alles met een heldere blik en zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Een duidelijke
communicatie en het enthousiasmeren van de organisatie staan bij Elo hoog in het vaandel.
Elo heeft diverse certificeringen behaald, waaronder PSPO,PSM, IPMA-D en PRINCE 2
Zijn leidinggevende capaciteiten blijken uit zijn voorzitterschap van de VVD-HK deelgemeente Duinoord / Statenkwartier.
Onder andere de organisatie van bedrijfsbezoeken en vergaderingen met lokale partijen namens de Haagse VVD vallen
onder zijn portefeuille. Elo is ondernemend, dit is te concluderen uit het feit dat hij eigen ondernemingen heeft opgezet en
succesvol heeft weten te maken; te weten een internationaal verkrijgbaar Champagne merk en een computer
ondersteuningsbedrijf.
Kernwoorden zijn: exact, communicatief, enthousiast en ondernemend.

OPLEIDING, TRAINING EN CERTIFICERING
Onderwerp

Opleiding – Training

Resultaat

Bedrijfskunde Master

Diploma te behalen (2018)

Professional Scrum Product Owner

Gecertificeerd (2017)

Professional Scrum Master

Gecertificeerd (2017)

Prince 2 Foundation

Gecertificeerd (2016)

BiSL Foundation

Gecertificeerd (2016)

IPMA-D

Gecertificeerd (2016)

Geneeskunde

Diploma (2015)

Bedrijfskunde BBA

Diploma (2015)
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W E R K E R VA R I N G B I J M E D I C I N E F O R B U S I N E S S
Periode

April 2017 – Maart 2018

Branche

Ziekenhuizen

Functie

Professional Scrum Product Owner (en invallend Scrum Master)

Opdrachtomschrijving

Te Erasmus MC: Interum werkzaam als Overall Product Owner Transitie BI

Werzaamheden

Als gevolg van de transitie die plaats vind naar een nieuw EPD worden de huidige en nieuw te bouwen
informatieproducten aangesloten op de nieuwe omgeving. Dit gebeurd volgens de Agile Scrum
methodiek. 3 Scrum teams leveren vraaggestuurd de nieuwe informatieproducten op. Om de prioriteit
te waarborgen, deze af te stemmen op de visie en de verandering te managen is een Overall Product
Owner aangesteld.

Periode

December 2016 – april 2017

Branche

Ziekenhuizen

Functie

Projectmanager

Opdrachtomschrijving

Te Canisius Wilhemina Ziekenhuis: Interim werkzaam als projectleider conversie.

Werzaamheden

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en het opleveren van de gewenste
projectresultaten binnen de met de stuurgroep afgesproken tijd, kosten en kwaliteit.
Verantwoordelijk voor de aansturing van de projectmedewerkers (15 fte).
zorgt voor de oplevering van vereiste projectdocumentatie;
Draagt zorg voor de communicatie naar het programmamangement, de RVB en naar
projectmedewerkers van het project.

Periode

Juni 2016 – april 2017

Branche

Ziekenhuizen

Functie

Projectmanagement support/ projectmanager

Opdrachtomschrijving

Te Erasmus MC: Om de zorgsuite (Chipsoft HiX) in te kunnen richten zijn stamdata benodigd. Deze
worden uitgevraagd via de aspectgroep stamtabellen (onderdeel van Zorgsuite). Aanvullend aan de
aspectgroep stamtabellen is onder regie van het TITO -bedrijfsvoering de projectgroep stamtabellen
opgericht. Dit projectvoorstel omvat de doelen, producten, structuur enz. van het project stamtabel len.
De belangrijkste opdracht van het project stamtabellen is om van alle bij de Zorgsuite in te richten
stamtabellen te bepalen wat de impact is op de bijbehorende bron - en doelsystemen. Als er wijzigingen
in de betreffende bron- of doelsystemen moeten worden doorgevoerd (in de structuur en/of inhoud van

Opleveren PID, PvA etc.
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Werzaamheden

de bron- of doeltabellen) dan worden deze wijzigingen doorgevoerd onder regie van het project
stamtabellen.
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en het opleveren van de gewens te
projectresultaten binnen de met de stuurgroep afgesproken tijd, kosten en kwaliteit.
Verantwoordelijk voor de aansturing van de projectmedewerkers.
zorgt voor de oplevering van vereiste projectdocumentatie;
Draag zorg voor de communicatie over het project naar de stuurgroep, naar projectmedewerkers en
naar stakeholders van het project.

Periode

Januari 2016 – juni 2016

Branche

Ziekenhuizen

Functie

Projectleider

Opdrachtomschrijving

Te Erasmus MC: Vervangen huidige PDMS (Innovian) werkplekken op ICV1 (locatie Thoraxcentrum) door
PICIS werkplekken met als doel een uniforme werkwijze op de IC Volwassen 1,2 en 3 zodat resources
efficiënter ingezet kunnen worden op alle IC’s. Dit betekent het werken in 1 PDMS systeem

Werkzaamheden

Managen van het project: Inventariseren van benodigde werkzaamheden, samenstellen project - en
stuur- groep, het organiseren van bijeenkomsten en het samenstellen van hoofdpuntenrapporten.

Periode

Januari 2016 – juni 2016

Branche

Ziekenhuizen

Functie

Projectleider

Opdrachtomschrijving

Te Erasmus MC: Vervangen huidige PDMS (innovian) werkplekken op Verloskunde door PICIS
werkplekken met als doel een uniforme werkwijze op de IC Volwassen 1,2 en 3 zodat resources
efficiënter ingezet kunnen worden op alle IC’s. Dit betekent het werken in 1 PDMS systeem.

Werkzaamheden

Managen van het project: Inventariseren van benodigde werkzaamheden, samenstellen project - en
stuur- groep, het organiseren van bijeenkomsten en het samenstellen van hoofdpuntenrapporten.

Periode

Maart 2016 – heden

Branche

Ziekenhuizen

Functie

Initiator initiative

Opdrachtomschrijving

Tooling, leaflets en artikelen ontwikkelen voor Project Portfolio Management (PPM)

Werkzaamheden

Organiseren van brainstormsessies, toepassingen zoeken voor de huidige generatie ziekenhuizen en de
onderzoeksmarkt actief bijhouden ter bevordering van meerdere new initiatives voor Medicine for
Business en voorheen PinkRoccade Healthcare.
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ARBEIDSHISTORIE
Werkgevers

Functie

Startdatum

Einddatum

Medicine for Business

Partner en Consultant

1-4-2017

-

Eigen ondernemer
Champagne merk “Champ
Elysée”

Marketing & sales, 70% eigenaar, joint
venture met crystal fabrikant Baccarat

07-2014

-

PinkRoccade Healthcare

Consultant Ziekenhuizen,
projectmanagement, strategische
consultancy en Business consultancy

01-2016

03-2017

Aethon Zorgt

Thuiszorg en bloedprikken poli
Anthoniushove

02-2015

12-2015

Eigen ondernemer
“Compunerd”

Managing, planning, marketing, accounting
en HR (25 studenten in dienst), verkocht
aan “computerstudent”

07-2011

02-2013

Erasmus MC

Medewerker studententeam MCU/CCU
cardiologie

09-2007

09-2012

Lid VVD

Voorzitter Haagse Kamer
Duinoord/Statenkwartier

02-2016

-
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