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CURRICULUM VITAE
Sinds 2001 heb ik als software ontwikkelaar gewerkt voor grote IT bedrijven en bij de
universiteiten van Gent en Wageningen. Ik ben zeer ervaren in het bouwen van complexe
applicaties en analyseren van functionaliteit. Ik heb veel gewerkt met Uniface en C/C++ in
combinatie met het schrijven van SQL scripts.
Sinds 2008 ontwikkel ik regelmatig websites. Ik heb met Drupal en Plone websites
ontworpen en gebouwd. Ik ben actief binnen de open source community, nieuwsgierig
naar nieuwe technologische ontwikkelingen en ik leer snel nieuwe tools. Ik heb onder meer
met PHP, python, JavaScript en CSS gewerkt.
Als developer ben ik verantwoordelijk voor de analyse, ontwerp, bouw en het testen van de
software en de websites, het onderhoud en wijzigen van de databases en de documentatie.
Ik heb veel gewerkt met versiebeheer (Git, subversion), databases (Oracle, Sybase) en o.a.
Unix/Linux, OS X en Windows platforms.
Ik maak graag duidelijke afspraken en communiceer helder. Ik werk vaak op projectbasis
in een team en overleg met klanten om functionaliteit af te stemmen. Ik werk efficiënt en
doelgericht.
Ik woon in hartje Amsterdam. Ik leer graag nieuwe talen en reis vaak. Ik ben dol op fietsen
en bergwandelingen, lees graag en bezoek vaak musea en concerten. Ik spreek vloeiend
Nederlands en Engels en kan vlot communiceren in Duits en Frans. In 1998 ben ik
afgestudeerd aan de universiteit van Leiden als archeoloog.

Werkervaring
Website designer en developer
2013-2014 Ik werk als freelance webdeveloper. Ik ben actief in de Drupal open source
community en deelnemer aan de DrupalCon Amsterdam 2014 en code sprints. Het is
inspirerend om samen met anderen aan technologie te bouwen, die overal voor iedereen
beschikbaar is. Drupal is eenvoudig te leren m.b.v. online tutorials en documentatie. Ik
help mee als begeleider met Drupal Training Day.
2013 Bij Wend werk ik als webdeveloper met python en het Django framework. In dit
kleine bedrijf heerst een informele sfeer, iedereen deelt zijn kennis en ervaring met elkaar
en je leert alle relevante technieken te gebruiken.
2011 Ik ontwerp en ontwikkel websites voor kleine opdrachten. Hiervoor vertaal ik
algemene wensen van mijn klanten naar technische oplossingen. Ik onderhoud de content.
2009 De Universiteit van Gent geeft mij opdracht om een nieuwe website in Plone te
bouwen. Ik installeer en configureer application server Zope en CMS Plone op een Debian
webserver voor de nieuwe website. Ik werk met een groot aantal add-on modules, die
binnen de website aangepast worden met python code, de Object georiënteerde
programmeertaal, waar Plone mee gebouwd is. Ik heb regelmatig overleg met het team, dat
de Plone portaalsite van de Gentse universiteit. Ik heb een Plone theming cursus gevolgd
tijdens de Plone conference 2010 in Budapest.
2007-2008 In 2007 bouw ik in Tbilisi voor de non-profit organisatie Cenn een Drupal
website voor de promotie van duurzaam toerisme in het skioord Bakuriani. Ik beheer de
content in Engels, Russisch en Georgisch en regel toegangsrechten voor eindgebruikers. Ik
beheerde met LAMP de MySql databases en heb de gebruikersdocumentatie geschreven.
Van de website is hier een testversie beschikbaar.

C/C++ programmeur
2011-2013 Als C/C++ programmeur werkte ik aan de logistieke applicatie RCS, waarmee
het goederenvervoer over het spoor wordt faciliteert. Met RCS kunnen klanten het vervoer
plannen en gegevens t.a.v. het internationale treinverkeer (vrachtbrieven, vertalingen)
eenvoudig beheren.
Voor een nieuwe klant vertaalde ik de vrachtbrieven, ik paste de structuur van de orders
aan volgens nieuwe richtlijnen en ik loste door klanten gemelde fouten op, waarna ik mijn
aanpassingen testte.
Ik heb een aantal weken een interne cursus gekregen, gevolgd door zelfstudie en analyse
van de code, het lezen van de documentatie, het bestuderen van logfiles en medewerking
van ervaren collega's.

Uniface software programmeur
Ik heb bijna 10 jaar ervaring als Uniface analist-programmeur bij grote IT bedrijven.
Uniface is een 4GL programmeertaal, die platform- en databaseonafhankelijk werkt met
een logisch datamodel, waarmee templates en herbruikbare componenten kunnen worden
gegenereerd. Het wordt voornamelijk toegepast in complexe, bedrijfskritische systemen,
waar met meerdere programmeertalen zoals C#.NET en Java wordt gewerkt.
Ik heb ruime ervaring in het schrijven van complexe scripts in Stored Procedures in Sybase
en MS SQL Server, Oracle PL SQL en COM procedures. Ik werkte met Sybase, Oracle en
MS SQL Server databases op Windows, UNIX, open-VMS en Citrix platforms.
Ik heb ervaring met de methodes PRINCE 2 en ITIL. Ik heb regelmatig cursussen gevolgd.
Ik kan programmeren in Uniface 7, Uniface 8 en C. Ik heb ervaring met XML/XSLT en
UML en versiebeheer op Visual Source Safe, PVCS en subversion.
2009-2010 Aan de universiteit van Wageningen werk ik als applicatie ontwikkelaar. Ik
bouw software in Uniface 8, JavaScript en XSLT, ik schrijf SQL scripts voor Oracle
databases en ik pas de webinterface d.m.v. Uniface Server Pages aan.
2008-2009 Ik werk voor een grote leasemaatschappij in Zaventem in een team van 15
analist-programmeurs. Ik werk zelfstandig aan projecten en draag de verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de Uniface software en SQL scripts. Ik werk op UNIX en
Citrix.
2005-2007 Als Uniface specialist bij Sogeti werk ik bij grote commerciële bedrijven in
teams tot 10 personen. Ik heb langlopende opdrachten bij een verzekeringsmaatschappij,
een grote, internationale hypotheekbeheersmaatschappij en een globaal opererend
industriële concern.
2001-2005 Bij marktleider Centric werk ik in een team van 30 programmeurs aan een
complexe applicatie voor de lokale overheid. Ik bouw met een collega een nieuw
fraudebestrijdingsysteem en de interface naar een VB.Net kennissysteem.

Opleiding
Master in Archeologie
Algemeen secundair onderwijs

Universiteit van Leiden, afgerond in 1998.
Gymnasium in Emmen, afgerond in 1991.

Talenkennis
Nederlands
Engels
Duits
Frans
Russisch
Spaans

moedertaal
vloeiend
goed
goed
basiskennis
basiskennis

Computervaardigheden
Kennis
Drupal
PHP, MySQL
CCS, JavaScript, XML/XSLT
SQL scripts (incl. PL SQL)
C/C++
Django, Plone & python
Databasebeheer in Oracle, Sybase en MS SQL server
Uniface 7 en 8

Ervaring
6 jaar
5 jaar
3 jaar
10 jaar
2 jaar
1 jaar
8 jaar
9 jaar

Cursussen
Drupal training day begeleider
2014
C/C++ cursus
2011
Drupal 7 training
2011
Workshop RIA (Rich Internet Applications) Uniface 9.4
2010
Plone 3 Theming cursus
2009
MCSD C#.NET certificeringsprogramma afgerond, examen nog 2006 – 2007
af te leggen bij Sogeti
C/C++, Java & OO (Object Oriented) programmeren–
2005 – 2006
cursussen bij Sogeti
Uniface 8 cursus bij Compuware
2003
Uniface 7 & Unix cursus
2001
Analist programmeur opleiding bij TTP
2001

Referenties
Op aanvraag

