
 

 

 

 Naam Edgar van Meggelen Professionele ervaring 

Rol Programma / Project Manager 2018 - Heden Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan een nieuwe Digitale werkomgeving 
  Edgar is verantwoordelijk voor Tier II (de omgeving voor hoog gerubriceerde info). 

2009 - 2018  De NAVO bouwde een nieuw hoofdkantoor in Brussel. Edgar was deels 
  verantwoordelijk voor ICT. Edgar was Business Executive voor AVI, BDAM, VTC, 
  DAMS en SNAC en behartigt de belangen van de Private Office of the Secretary 
  General, de Public Diplomacy Division en Interpretation & Conference Services. 

2015 - 2016 Edgar coachte een (nieuwe) Programma Manager bij Stedin. 

2014 - 2017  Edgar trainde Capgemini Project managers hun contributie marge te verbeteren. 

2010 - 2014  Edgar was als manager verantwoordelijk voor medewerkers en Service  Offerings van 
  het PM Consulting Cluster binnen de GRIP-practice van Capgemini Nederland. 

2009 - 2009 Edgar was verantwoordelijk voor de integratie van BRiCK bij de overname van BAS. 

2009 - 2009 Edgar structureerde de sturing en verantwoording van het Toeslagen project. 

2008 - 2008 Fortis Bank (Technology & Operations) verbeterde de beheersing van ICT 
  Projecten. Edgar was verantwoordelijk voor het proces en tool ontwerp. 

2006 - 2008 Edgar was verantwoordelijk voor de inrichting van Clarity en het gebruik daarvan 
  voor de overall planning voor de fusie van Postbank en ING-Bank. 

2001 - 2007 Edgar was verantwoordelijk voor Project Performance Improvement opdrachten in 
  onder andere Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Leeuwarden, Madrid en Düsseldorf. 

2000 - 2001 Clarity implementatie manager bij Niku Corporation 

1988 - 2000 Genie officier bij de Koninklijke Landmacht 

Talen Nederlands, Engels, Frans 

Geboren op 31 maart 1969 

Profiel 

 Edgar is een Principal Consultant (Programma / Senior Project 
Manager), gefocust op hoe Informatie en Communicatie Technology in 
een business context het beste gebruikt kunnen worden. 

 Hij heeft een gedegen achtergrond (doctoraal Bedrijfskunde en 
ingenieur civiele techniek) en heeft bewezen complexe projecten in 
een internationale en politiek gevoelige omgeving te kunnen leiden. 

 Hij combineert een recht-toe-recht-aan mentaliteit met gevoel voor 
verschillende belangen. Met zijn energieke en resultaat gerichte 
aanpak, daagt hij teamleden uit het beste uit henzelf te halen. 

 Edgar is gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen. Edgar houdt van 
skiën, wandelen, mountainbiken, badminton, fitness en muziek. 

Certificaten 

 Master in General Management (Nyenrode University) 
 Bachelor in Civil Engineering (‘s-Hertogenbosch) 
 Certificaat: MSP Advanced Practitioner, Prince2 Practitioner 
 Certificaat: Management of Risk Foundation 
 Certificaat: Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) Foundation 
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