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Naam : Honkoop, J(acques)
Geboren : 16 september 1948
Adres : Heetakker 59, 3762 AZ Soest
Telefoon : 035 60 30 615 / 06 546 38 916
Handelsnaam : Synthese B.V.
E-mail : Jacques.Honkoop@SyntheseConsultancy.nl
Website : www.SyntheseConsultancy.nl

Sinds 2001 richt ik mij primair op:
 geschillenbemiddeling (eenzijdige advisering, bindend advies, mediation, partij -

en gerechtelijke deskundigenberichten);
 advies en consultancy met betrekking tot organisatorische- en juridische

aspecten van ICT;
 het begeleiden en coachen van ICT-managers, fusieprocessen en

samenwerkingsverbanden;
 het taxeren van software.

Ik ben sinds 1972 werkzaam in de ICT. Vanaf 1983 als zelfstandig ondernemer.
Als ICT’er heb ik een scala aan opdrachten uitgevoerd als programmamanager,
projectmanager, interimmanager, businessarchitect en als acquisitiemanager bij de
aanschaf van pakketten of maatwerk.

Nadat ik enkele jaren als deskundige was verbonden aan de Stichting Geschillen
Oplossing Organisatie en Automatisering (SGOA) heb ik in 2003 de opleiding tot
mediator gevolgd bij “The Lime Tree” en vervolgens arbiteropleidingen bij het
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en de SGOA.
In april 2005 heb ik de juridische Postdoctorale Academische Opleiding tot
Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit Leiden met diploma afgesloten. Deze
opleiding is gericht op de kwaliteitsverbetering (in juridisch/forensisch opzicht) van
deskundigenberichten. Om de kwaliteit te waarborgen is een register voor
gediplomeerd gerechtelijk deskundigen ingericht, het LRGD. Tot dit register ben ik
toegelaten.

Verbonden aan / lid van:

 Lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI;
 Als deskundige, mediator en arbiter verbonden aan de SGOA;
 Ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen;
 Als arbiter verbonden aan het NAI;
 Als Full Certified Arbitrator, Mediator, Master-negotiator and Courtmediator

ingeschreven in het ADR International Register (approved by Lloyd’s);
 Lid van de Vereniging van Register Informatici (VRI);
 Lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht

(NVvIR).
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Kennisgebieden:

Acquisitie: ISPL, aanbestedingen EU
IT-recht: Elektronische handel, IT-contracten, intellectueel eigendom,

privacywetgeving
IT: Projectmanagement, SDSM, Prince2, Scrum, Architectuur
Taxaties: Hard- en software

Nevenfuncties

 Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticades-
kundigen NVBI;

 Lid van de auditcommissie van de Coöperatie JoinData;
 Bemiddelingsdeskundige Auteurscontractenrecht De Geschillencommissie;
 Bestuurslid van de sectie IT-Recht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging

van Informatieprofessionals (KNVI), voorheen Nederlands Genootschap van
Informatici, NgI;

 Bestuurslid Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO);
 Penningmeester Vereniging IT-United;

Tot medio 2018:

 Voorzitter van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens van CR-Delta / het
Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS);

 Lid dagelijks bestuur Vereniging NMI Mediators Regio Utrecht (VMRU).

Publicaties

Met twee collegae heb ik onze ervaringen met het opstellen van
deskundigenberichten samengevat in het boek ‘Deskundig in de rechtspraktijk – Het
werk van gerechtelijke deskundigen belicht’ (ISBN 978-90-8692-059-4).

Als gerechtelijk deskundige word ik regelmatig benoemd in auteursrechtelijke
geschillen. In 2008 heb ik daarover een artikel gepubliceerd (‘Auteursrechtelijke
aspecten van software’, in ‘Informatisering in perspectief’ (ISBN 978-90-812-9681-6).

Voor het boek ‘Digitaal recht voor IT-professionals’ (ISBN 978-90-8692-061-7) heb ik
3 artikelen geschreven.


