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Naam : Frank Sies 
Geboortedatum : 10 juli 1968 
Woonplaats : Maarssen 
 
 

 
 
Opleidingen 
 
HAVO, diploma in 1986 
HTS, Studierichting Algemene Operationele Technologie, diploma in 1992 
 
 
Cursussen 
 
NIBE Effecten, HUI, HG3, ITIL, DB2, VSP, Star, Prince, ITIL, Open UP, MQ, Lean en diverse korte introducties.  
 
  
 
ERVARINGSOVERZICHT 
 
Hardware : IBM Mainframe, Tandem, AIX 
Operating Systemen : DOS, Unix, Linux 
Programmeertalen : PL/1, JCL, Cobol 
Database : DB2, Oracle 
Methoden/Technieken : GSOM, HV1, HG3, VSP, Tmap, ITIL, Prince, Agile, Scrum, BISL 
Tools : SQL, TSO/ISPF, OPC,TWS, Endevor, Maestro, ABC-Flowchart, Applix, Assyst, 

WSFTP-PRO, JIRA,  Deploy-it. 
  
 
Sinds 1993 werkzaam in de IT, ZZP-er vanaf 2007 en vanaf januari 2011 eigenaar van Frank Siesteem 
 
Uitgevoerde Functies: 
 
Functioneel- en technisch beheer, functioneel- en technisch (applicatie) tester, informatie analyse,  
Testcoördinator, programmeur, project medewerker, product specialist. 
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PRAKTIJKERVARING 
 
Periode : november-2012 - heden 
Functie :  Functioneel / Technisch Applicatiebeheerder 
Bedrijf :  Rabobank Nederland, Utrecht 
Werkzaamheden : Vanuit Functioneel Applicatie Beheer ingezet als projectmedewerker. Met een 

Functionele pet de brug kunnen vormen tussen de business en de ontwikkelaars. Ook 
wel DEVOPS genoemd. Alle kennis is in het team aanwezig, samen verantwoordelijk 
voor wat er opgeleverd wordt. En doordat er ook dagelijks overleg plaatsvindt (stand-
up meetings), en er cyclische opleveringen (sprints) is er een goed beheer(s)bare 
ontwikkel omgeving opgezet. XL-Deploy als tool om software te releasen van test naar 
schaduw en produktie. 

  Mede verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe opleveringen voor 
Financieren Bedrijven Systemen zoals BBS, BBB en BBI volgens de Agile / SCRUM 
methodiek. 

  De scheiding tussen functioneel en technisch is door de nieuwe ketengerichte 
werkwijze steeds kleiner geworden. Daardoor ook meer technische werkzaamheden. 

  Omdat BBS wordt afgebouwd moeten heel veel datamigraties plaatsvinden. 
 
  De functie omvat o.a. de volgende werkzaamheden: 
  - Opstellen Implementatie draaiboek 
  - Uitvoeren intake 
  - Opstellen en toetsen Beheer Acceptatie Criteria  
  - Toetsen of opleveringen aan alle criteria voldoen  
  - Participeren in verbeteringen, wensen en eisen gebruikers èn beheerders 
  - Implementeren releases 
  - Coördineren en uitvoeren ketentesten 
 
 
Periode : februari 2008 – oktober 2012 
Functie :  Technisch /  Functioneel applicatiebeheerder 
Bedrijf :  Rabobank International, Utrecht 
Werkzaamheden : Het beheren van diverse software pakketten die de verwerking verzorgen van diverse 

producten zoals bonds en repos. 
  Voorbeelden van deze pakketten zijn OMR CM en CT, Cosmic, Euclid, BAS, Creation 

On Line, Devon. 
  Sommige pakketten zijn geleverd door een externe leverancier waardoor er bij 

wijzigingen goed overleg nodig is tussen leverancier, business en support. 
 
  De functie omvat o.a. de volgende werkzaamheden: 

- Incidentbeheer; 1e en 2e lijns ondersteuning bij de afhandeling van productie 
verstoringen 

- Draaien van stand-by diensten.  
- Uitvoeren applicatief onderhoud in het geval van systeemwijzigingen. 
- Participeren in projecten zoals Sydney en Mumbai OMR, data center move, 

aanleveren gegevens naar MIFID FSA en AFM 
- Analyseren wensen en eisen gebruikers. 
- Reviewen testontwerpen. 
- Testen systeemwijzigingen. 

 
Korte opsomming gedane werkzaamheden: 
 
- Beheerwerkzaamheden 

- Upgrade van Euclid (inclusief nieuwe hardware) van versie 7.1 naar 9.2 uitgevoerd 
- Hardware upgrade van AIX naar Solaris uitgevoerd 
- Bestaande Connect Direct koppelingen naar MQ vervangen (infra) 
- Migratie van data en users 
- Upgrade naar Oracle 10 tbv Cosmic begeleid en ingevoerd 
- Doorvoeren Active Direct, aanloggen generieke aanlog account 
- Inrichten HP-Openview meldingen waardoor beheersbaarheid enorm is toegenomen 
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- DR en BCP testen (uitwijk) uitgevoerd en verbeter voorstellen gedaan 
- Verbeterplannen voor einde dag batch opgesteld en uitgevoerd, met als resultaat een  
- afname in productieverstoringen 
- ‘Start of day’ procedures verbeterd, waardoor klanten minder verstoringen ondervinden 
- Adviseren van Change Committee Board t.a.v. doorvoeren van changes 

 
- Projectwerkzaamheden 

- Kantoor locatie Sydney aangesloten op OMR 
- Reconciliatie opgesteld en ingevoerd om de verschillen tussen front en backoffice zichtbaar te 

maken 
- CCI succesvol gemigreerd naar de nieuwe omgeving Euroclear Connect 
- Kantoor Mumbai en Tokyo opgenomen in OMR-CM, inclusief end-to-end testen 
- Wijzigen BIC en Swift connectie opgezet tbv kantoor Tokyo 

 
 
Periode : juli 2007 – februari 2008 
Functie :  Product Specialist (Functioneel beheer) 
Bedrijf :  Orbay, Eindhoven 
Werkzaamheden : Het beheren van een nieuw software pakket (Quartz) dat de effecten verwerking 

(trades, settlements, corporate actions, portfolio management) verzorgt voor lokale 
Rabobanken en andere partijen. 

 
 
Periode : februari 2007 – juli 2007 
Functie :  Tester 
Bedrijf :  Rabobank, Utrecht 
Werkzaamheden : Analyseren en testen van een nieuw software pakket wat de effecten verwerking 

verzorgt van de Rabobank. 
 
  
Periode : januari 2006 – januari 2007 
Functie :  Informatie Analist - Tester 
Bedrijf :  Orbay, Eindhoven 
Werkzaamheden : Analyseren en testen van een nieuw software pakket Quartz dat de effecten 

verwerking (trades, settlements, corporate actions, portfolio management) verzorgt 
voor lokale Rabobanken en andere partijen. 

   
 
Periode : maart 2002 tot december 2005 
Functie :  Functioneel beheerder 
Bedrijf :  ING Bank, Amsterdam 
Werkzaamheden : Functioneel beheer van frontoffice effectensystemen 
 
 
Periode : september  2001 tot  maart 2002 
Functie :  Projectmedewerker 
Bedrijf :  ING Bank, Amsterdam 
Werkzaamheden : Functioneel ontwerpen en daarna in PL/1 bouwen en testen van nieuwe jaarwerk 

programma’s t.b.v. het effectensysteem. Hierna zorg dragen dat het project jaarwerk 
correct en op tijd draait. 

 
 
Periode : maart 2001 tot  augustus 2001 
Functie :  systeemprogrammeur 
Bedrijf :  Fortis  Bank, Amsterdam 
Werkzaamheden : Ontwerpen en testen nieuwe programma’s  t.b.v. effectensystemen 
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Periode : februari 1999 tot februari 2001 
Functie :  Technisch beheerder 
Bedrijf :  ING Bank, Amsterdam 
Werkzaamheden : Technisch beheer van op IBM-mainframe draaiende effectensystemen 
 
 
Periode : februari 1997 tot februari 1999 
Functie :  Functioneel beheerder 
Bedrijf :  ING Bank, Amsterdam 
Werkzaamheden : Functioneel beheer van frontoffice effectensystemen. 
 
 
Periode : mei 1993 – februari 1997 
Functie :  Applicatiebeheerder, Functioneel ontwerper 
Bedrijf :  ING Bank, Amsterdam 
Werkzaamheden : Opstellen logische- en fysieke testgevallen t.b.v. functionele acceptatietest van een 

nieuw effectensysteem. 
  
 
Periode : november 1992 – april 1993 
Functie :  Technisch ontwerper, programmeur 
Bedrijf :  Brooks Instrument Nederland B.V.  
Werkzaamheden :  Ontwerpen, bouwen en testen van een rapportageprogramma ("Rapportage bookings 

aantallen verkochte modellen"). 
 
 
Periode : augustus 1992 – oktober 1992 
Functie :  Technisch ontwerper, programmeur 
Bedrijf :  Servonsite Internationaal B.V. 
Werkzaamheden :  Het bouwen en testen van “Rapportage doorlooptijd vaste verbindingen” t.b.v. klanten 

PTT-Telecom. 
 
 
Periode : mei 1992 – augustus 1992 
Functie :  Monteur 
Bedrijf :  Combiflex Productie en Montage Nederland B.V. 
Werkzaamheden :  Het installeren en demonteren van transportbandsystemen. 
 
 
2 praktijkstages van 5 maanden; 
 
UT-Delfia te Maarssen (1990/1991) 
Bouw kwaliteitssysteem, gebruikte ontwikkel omgeving Clipper 4.0 
 
Staefa Control Systems B.V. te Maartensdijk 
Meet - en regeltechniek gebouwbeheerssystemen. Gebruikte software pakketten MCDraw, MCWord en 
spreadsheet toepassingen voor de Apple. 
 
UT-Delfia te Maarssen (1990) 
Onderhoud op “voeder”-programma met behulp van Clipper 4.0 
 
AMEC Engineering Nederland B.V. te Schiedam (1992) 
Afstudeerproject betreffende "Herverwerking Glashoudende produkten" 
PC-toepassingen en tekstverwerking en spreadsheet 
 
Projecten in het vierde studiejaar (1991/1992) 
-Het in teamverband opzetten en uitwerken van een volledig systeem ontwikkel traject voor een fictief 
garagebedrijf, daarna bouw m.b.v. de ontwikkel omgeving Clipper. 
-Het installeren en tunen van een satellietontvanger. 
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Tijdens praktijkstages ervaring opgedaan met verschillende PC-softwarepaketten zoals: 
Lotus 123, Word Perfect 5.1, DBase IV, Clipper 4.0, Windows 3.1 en andere pakketten.     

 


