ir. Maarten de Ruyter van Steveninck
Maarten heeft in de afgelopen 15 jaar de gehele ontwikkeling van het
internet van dichtbij mogen meemaken. Na zijn studie Natuurkunde in
Delft is Maarten gestart als Management Trainee bij ABN AMRO, maar
heeft al vrij snel de overstap gemaakt naar een internet start up. Bij deze
startup die uitgroeide tot het content management bedrijf Tridion was
Maarten initieel als consultant actief maar kreeg als director of
professional services al snel de verantwoordelijkheid om de klanten
Tridion succesvol op weg te helpen met de web content management
software van Tridion. In deze rol heeft Maarten samen met zijn team van
20 consultants een grote groep aan Nederlandse en Internationale
bedrijven bijgestaan in hun webcontent management vraagstukken.
Gedurende de laatst 8 jaren heeft Maarten als zelfstandig consultant een bijdrage geleverd aan vele internet
project en concepten.
In zijn huidige rol als een van de product managers voor de KLM website is hij verantwoordelijk voor het
ontwikkelen en realiseren van nieuwe producten en concepten op de KLM website. Hierbij is het uitwerken
van nieuwe concepten in realiseerbare producten met veel toegevoegde waarde voor de klanten van KLM
een dagelijkse verantwoordelijkheid. Aansturing van concept en design agencies, afstemming met de
belanghebbenden alsmede de coördinatie met de automatisering afdeling voor de feitelijke realisatie
behoren hierbij tot de dagelijkse taken.
Maarten is eigenaar van een internet advies bureau. Hij combineert voor zijn opdrachtgevers zijn kennis en
ervaring op het gebied internet concepten en technologieën, het snel kunnen schakelen tussen technologie
en wat er met de technologie kan en het vermogen om met allen partijen in het ontwikkel proces van een
website te kunnen communiceren. Maarten voelt zich op zijn best als hij als spin in het web samen met
belanghebbende partijen tot concrete resultaten kan komen.
Maarten is samenwonend en heeft twee dochters.
Als nazaat van Michiel Adriaanszoon de Ruyter is het voor Maarten een bijzondere eer om een bijdrage te
kunnen leveren aan de de Ruyter stichting. Dat de website van de stichting daar een cruciale rol in speelt
maakt het des te meer dat Maarten zijn ervaring kan inzetten om het nalatenschap van Michiel de Ruyter
ook voor de volgende generaties in stand te houden.

