
REFERENTIE 
 
BIJLAGE BIJ CV VAN 
Martijn Burger 
 
OPDRACHTGEVER 
CIP (vtsPN) 
 
Duur detachering 
jul 2006 – jan 2008 
 
Aantal uren per week 
40 uur per week 
 
OPDRACHT 
BlueView, een zoekapplicatie waarmee een groot aantal regionaal georiënteerde 
bronnen (BPS, XPOL, Genesys, BVH, HKS, RBS, Octopus, BVO, Luris, NDS) 
landelijk ontsloten werden. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Informatieanalist / Procesanalist (ontwerper) 
In deze functie werd de aangeleverde informatie van de bronnen geanalyseerd om zo 
tot een ontwerp te komen waarin deze informatie goed bevraagd en gepresenteerd kon 
worden voor met name de Info-desk medewerker.  
Ook het opstellen van het functionele ontwerp was onderdeel van de werkzaamheden, 
in samenspraak met een landelijke gebruikersgroep. Het ontwerp werd met behulp 
van RUP en UML in Use Casees opgesteld. 
 
Resultaat 
Na de bouw, test en implementatie conform de ontwerpen volgde oplevering van 
BlueView aan de gebruikers. BlueView werd goed ontvangen door de beoogde 
gebruikers. 
 
REFERENTIES 
Marcel Huting 
Pojectmanager BlueView (thans projectmanager BVH) 
E-mail: mhuting@civilian.nl 
Tel: 06-50270448 
 
Bert Alberts (zie ook bijgevoegde schriftelijke referentie) 
Domeinmanager Informatie vtsPN 
E-mail: bert.alberts@vtspn.nl  
Tel: 0343-525544 
 
Hans van Buuren 
Enterprise architect vtsPN 
E-mail: hans.van.buuren@vtspn.nl 
Tel: 06-52372402



REFERENTIE 
 
BIJLAGE BIJ CV VAN 
Martijn Burger 
 
OPDRACHTGEVER 
vtsPN, Domein Informatie 
 
Duur detachering 
mrt 2008 – okt 2009 
 
Aantal uren per week 
40 uur per week 
 
OPDRACHT 

1. Businessanalist / procesanalist van de domeintafel informatie van de vtsPN. 
Onderzoek tbv enterprise architectuur, opzetten business cases e.d. 

2. Informatieanalist en procesanalist van een bericht-distributiesysteem. 
Ontwerpen van (met name) de beheermodule van het bericht distributieproces. 

3. Informatieanalist bij het team dat een generiek uitwissel model (Canonical 
Domain Model – CDM) moest opstellen voor een generieke 
berichtuitwisseling tussen systemen onderling en tussen bronnen en afnemers. 

 
Taken en verantwoordelijkheden 

1. Meewerken aan opstellen van het PID voor het berichtdistributie systeem 
ODS. 
Reviewen van producten van andere business analisten. 
Mede-opsteller van de business case over de borging en uitfasering HKS. 
Hierbij werd gekeken naar de mogelijkheden die de komst van ODS, BlueSpot 
(een datawarehouse) en BVH bood om HKS te kunnen uitfaseren. 

2. Uitvoeren van de analyses nodig voor het opstellen van het functionele 
ontwerp van het gegevensdistributiesysteem in UML waarmee het 
distributieproces kon worden ingericht en beheerd. 

3. Informatie analist van een generiek gegevens-uitwisselmodel (CDM) voor 
xml-bericht uitwisseling. 

 
Resultaat 

1. Geaccepteerd PID en de start van het project ODS. 
Business Case Borging en uitfasering HKS. 

2. Functioneel ontwerp voor de realisatie van ODS. 
3. Input voor de modellering van dit CDM en de vertaling ervan van en naar het 

BlueView uitwisselmodel. 
 



REFERENTIES 
Bert Alberts (zie ook bijgevoegde schriftelijke referentie) 
Domeinmanager Informatie vtsPN 
E-mail: bert.alberts@vtspn.nl  
Tel: 0343-5255 
 
Hans van Buuren 
Enterprise architect vtsPN 
E-mail: hans.van.buuren@vtspn.nl 
Tel: 06-52372402 
 
 
 
 
 
27 september 2009 
 
L.S., 
 
In de afgelopen 4 jaar heb ik met Martijn Burger samengewerkt in diverse projecten 
en activiteiten bij de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) en haar 
rechtsvoorganger, ISC. 
Binnen het projecten m.b.t. de ontwikkeling van BlueView heeft hij in eerste instantie 
gewerkt als testcoördinator, later als functioneel ontwerper en informatieanalist bij de 
totstandkoming van versie 2.0. Het is ook vanuit deze rol dat hij het BlueView-
gebruikersoverleg landelijk heeft georganiseerd. 
Mede op basis van deze projecten is, na de oplevering van BlueView, de ontwikkeling 
van de Basisvoorziening Informatie (BVI) gestart. Martijn heeft in die periode 
gewerkt als businessanalist als het ging om zijn werkzaamheden voor het domeinteam 
Informatie en als functioneel ontwerper, proces- en informatieanalist als het ging om 
zijn bijdrage aan het project BVI-ODS. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van een eerste versie van het Cannonical Domain 
Model (CDM) dat o.a. een basis vormt van de BVI.  
Martijn heeft deze rollen met bijzonder veel inzet, betrokkenheid en vakkennis 
uitgevoerd. Zijn invloed op zowel BlueView als BVI-ODS is groot geweest. Mede op 
basis van zijn vroegere ervaringen met/bijdrage aan de ontwikkeling van 
politiesystemen wist hij op professionele wijze de vertaalslag tussen het politiewerk 
en de BVI-onderdelen te realiseren.  
Het is dan ook met genoegen dat ik voor Martijn Burger als referent wil optreden.  
 
Bert Alberts 
Domeinmanager Informatie vtsPN 
 


