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ICT-wetenschapper Cokky Hilhorst leidt BIT
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Hoofd research data en it van de Universiteit Utrecht, Cokky Hilhorst (44), wordt bureaumanager van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Dat
is de hoogste functie binnen het bureau dat gaat toezien op grote ict-projecten binnen de rijksoverheid. Hilhorst start 1 januari 2016
en rapporteert rechtstreeks aan rijks-cio Hans Wanders.

Jobs@ Madison Gurkha: Ethical Hacker
Bedenk je ingenieuze oplossingen voor problemen, wil je elk stukje techniek ontrafelen en wil je je IT security kennis bijhouden, verder uitwerken en
delen? Ofwel: heb jij de juiste Hacker Mindset? Klik hier voor onze vacatures

 

Reacties

Hilhorst komt van de Universiteit Utrecht, waar ze nu hoofd research, data en it is. Daarvoor werkte ze bij adviesbureau als director consulting
technology bij adviesbureau PwC. In die rol heeft ze voor externe opdrachtgevers ict-programma’s getoetst, projecten begeleid en leiding gegeven
aan teams die de toetsingen uitvoerden.

Hilhorst is aan de Universiteit Tilburg gepromoveerd op het onderzoek ‘Reacting to IT Risks with Real Options: The Valuation of ManagerialFlexibility
in IT Projects’. Daarvoor studeerde ze in Tiburg af als Master of Information Management. Haar eerste studie was Cognitieve Kunstmatige Intelligentie
aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. Tijdens die studie volgde ze een specialisatie in theoretische informatica en wiskundige
logica.

Voor de functie bij BIT is gezocht naar iemand van buiten de rijksoverheid. De zoektocht is begeleid door InterExcellent uit Baarn.

Raad van toezichtRaad van toezicht
BIT maakt ook bekend dat de toezichtsraad die de kwaliteit, de onafhankelijkheid en de effectiviteit van het BIT bewaakt, is aangevuld met een derde
lid. Het gaat om Gerko Baarslag, cio bij ict-dienstverlener Fugro, dat zich richt op geografische projecten. Baarslag is benoemd op voordracht van het
cio-platform Nederland. Eerder werden Paul Klint (Centrum Wiskunde & Informatica) en Hans Verkruijsse, professor Accounting Information Systems
bij Tilburg University benoemd in de toezichtsraad.

ICT-chaosICT-chaos
BIT voert onafhankelijke toetsen uit op ict-projecten: het beoordeelt of projecten in hun huidige opzet kans van slagen hebben of anders moeten
worden ingericht. Het bureau richt zich op projecten met een ict-component van meer dan 5 miljoen euro. Het bureau komt voort uit de adviezen van
de tijdelijke commissie-ict onder leiding van Ton Elias en moet orde scheppen in de choas rondom grote ict-projecten bij het rijk.
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Dit is duidelijk een BIT met een "Byte". Een keurig toets gezelschap, uitstekende keuzes! Deze site maakt gebruikt van cookies Akkoord Over cookies
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