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PersonaliaPersonalia

Naam: N.E. Fokma, Nynke
Adres: Erik de Roodestraat 1, 2 hoog
Postcode: 1056 AJ
Woonplaats: Amsterdam
Geboortedatum: 28 mei 1961
Nationaliteit: Nederlandse
Telefoon: 020-6121106 
E-mail: nynke.fokma@gmail.com 
 

OpleidingOpleiding

HBO Toegepaste Wiskunde, diploma behaald in 1994
HBO Pedagogisch Didaktisch Diploma, behaald in 1994
WO Informatie Technologie (Informatica, Biologie) aan de 

Universiteit van Amsterdam, bul behaald in 1991
WO Biologie (Biofysica) aan de Universiteit van Amsterdam, 

kandidaatsdiploma behaald in 1985  
VWO Diploma behaald in 1980

Aanvullende opleidingen Aanvullende opleidingen 

•• Boscop, Blossin, Open Space on Open Space, 2006
•• Zelfstudie, Canada, Appreciative Inquiry, 2002
•• Zelfstudie, Canada, The Art of Focused Conversation, 

2002
•• Satir Systems (Satir Institute of the South East), Chapel 

Hill, NC, Practitioner Program (Organizational 
Development), 2002

•• Weinberg & Weinberg, New Mexico, System 
Effectiveness Management, 1999

•• Bell Labs LPC, Patterns workshop, 1998
•• Weinberg & Weinberg, New Mexico, cursus Congruent 

Change Shop, 1998
•• Bell Labs SARB, cursus Telecom Architectures, 1997
•• Weinberg & Weinberg, Colorado, cursus Problem Solving 

Leadership, 1996
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WerkervaringWerkervaring

2000 - heden Moebius, Amsterdam
Eigenaar/consultant

Als eigenaar van dit bedrijf doe ik alles, en meer. De zaak 
draaiend houden, en natuurlijk de dienstverlening zelf. De 
onafhankelijkheid en de tevreden klanten zijn wat dit werk 
voor mij aantrekkelijk maakt. In deze professionele setting 
ben ik mede-oprichter van en organiseer ik Open Space 
bijeenkomsten zoals Agile Open en Consultants Camp 
Europa, en mede-oprichter van Wyrdweb en Satir 
Workshops.

2003 - 2005 InterRaven Inc., Palo Alto, Californië, VS
Co-Founder en CSO

Omdat InterRaven een jong bedrijf was en zich ontwikkelde 
met angel fondsen, nam ik  verantwoordelijk voor een groot 
aantal taken. Ik zou leiding gaan geven aan de laboratoria 
en verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe 
producten met betrekking tot networktools. Hoewel de 
onderneming door het uitblijven van nieuwe investeerders 
niet van de grond is gekomen, werd ik rijker in ervaring.

1985 - 2004 Kluwer Technische Tijdschriften , Deventer e.a.
Freelance IT journalist

Als journalist schreef ik over architecturele ontwikkelingen 
en  nieuwe technologieën die verschenen in de IT R&D 
industrie. Uit het schrijven haalde ik veel voldoening: het 
herkennen van oude patronen en het leren van nieuwe en 
systeemdenken vond ik erg interessant. Bij Kluwer kreeg ik 
veel positieve feedback van lezers en de eindredacteur en 
ben ik door het blad erkend dat dankzij mijn bijdragen, naar 
een professioneler niveau getild werd.

      1997 - 2000 Bell Labs, Naperville (VS) en Lucent, Huizen
Systeem Architect

Als systeem architect  was ik wereldwijd werkzaam voor de 
Systems Architecture Review Board in Naperville. Mijn 
taken bestonden uit lesgeven in de LPC RT 
Telecommunication System Architecture workshop, 
ontwerpen en uitrollen van "retrospective services" in de 
Lucent organisatie en het organiseren en faciliteren van 
peer architecture reviews. Bij Lucent in Huizen heb ik in 
een geografisch wereldwijd gedistribueerde ontwikkeling 
een teststrategie gecreëerd, en kreeg daarvoor de High 
Performance Award for “Global Growth Mindset, Results 
Focused and Obsessed with Customers & about 
Competitors” van mijn US collega's. In de EMEA Optical 
Networking Business Unit faciliteerde ik effectieve 
procesverbeteringen en probleemoplossende toepassingen 
– waar ik de  "Global Conquering Complexity Award" voor 
heb gekregen.



      1995 - 1997 QC Technology, Zaandam
Systeemarchitect

Bij deze werkgever was ik verantwoordelijk voor de 
integriteit van de architecturen, het schrijven van funding 
reports en documentatie en het adviseren van klanten over 
veiligheidsrisico’s. Mede door mijn inzet is een door QC 
ontwikkeld contactless card system op de markt gebracht 
in Engeland en de Java Smartcard eerst aan Integrity Arts 
en daarna aan Sun verkocht. In het multi-site Javacard 
Development Project (voorheen Macsime project) werkte ik 
mee aan het verbeteren van product- en 
ontwikkelingsinformatie-stromen. Juni 1996 werden de IP 
rechten en prototype implementaties van de Java Card 
technology overgedragen aan Integrity Arts. Ik bleef voor 
technologieoverdracht en verdere ontwikkeling. 22 
September 1997 werd IA gekocht door Sun Microsystems.  

      1995 Sykes Enterprises Inc., Amsterdam
Systeembeheerder

Als systeembeheerder kwamen mijn taken neer op het 
onderhouden en verder ontwikkelen van het interne 
telefoon- en computernetwerk, het beheren van PC’s, 
telefoons, netwerk servers, routers, en Northern Telecom 
PBX en MAX met aangekoppelde management servers. Het 
was voor mij een uitdaging helpdeskmedewerkers te 
stimuleren om gaten te vinden in het veiligheidssysteem en 
deze lekken samen te dichten om zo de privacy van 
gebruikers veilig te stellen. 

TalenTalen
      Nederlands: mondeling: uitstekend; schriftelijk: uitstekend
      Engels: mondeling: goed; schriftelijk: goed
      Duits: mondeling: redelijk; schriftelijk: redelijk

Protocols: TCP/IP, SDH, and SONET
Computer languages: Hex, Micro, Assembly (68xx(x)), Fortran, C, C++, ...

CompetentiesCompetenties

•• Communicatief sterk
•• Resultaatgericht en accuraat
•• Leidinggevende capaciteiten
•• Zelfstandige teamspeler
•• Inventief
•• Ondernemend

Meer informatieMeer informatie

•• Zwadderneel: http://zwadderneel.wordpress.com    

•• Serendipity: http://nynke.wordpress.com    

•• Wyrdweb: http://www.wyrdweb.eu
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