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Ik werk als software developer voor IT bedrijven, universiteiten en non-profit organisaties, 
waarbij ik veel complexe applicaties heb onderhouden in diverse programmeertalen, zoals 
PHP, python, C++ en Uniface. Als developer werk ik aan de analyse, het ontwerp, de bouw 
en het testen van de software, het onderhoud en aanpassen van de code en schrijf ik de 
documentatie. 

Ik werk vaak in teamverband en op projectbasis. Ik overleg regelmatig met klanten om de 
gewenste functionaliteit af te stemmen. Ik werk efficiënt, communiceer helder en maak 
duidelijke afspraken.

Sinds 2013 leef ik afwisselend in het buitenland, Amsterdam en nu Groningen. In 2015-6 
werk ik een jaar lang als drupal developer en beheerder voor het Meertens instituut en het 
Max Planck Instituut aan de website clarin.eu, een Europees verband van 
onderzoeksinstituten, dat tot doel heeft om data en tools m.b.t. taalwetenschappen online 
te delen. Ik verzorg de updates, maak backups en los bugs op in de code (PHP, CSS en 
Javascript). Ik beheer op deze site een groot aantal custom modules en het custom theme. 
Ik werk aan het FLAT project, een samenwerkingsverband tussen het Meertens instituut 
en het Max Planck Instituut, om archiefdata m.b.t. taalonderzoek te beheren in een setup 
van Open Source tools en resources, zoals Fedora Commons en Islandora en docker files.

In 2016 heb ik als backend developer een aantal maanden gewerkt voor een IT bedrijf aan 
Agile projecten, waarbij ik drupal 7+8 websites opzet voor o.a. gemeenten en zakelijke 
klanten.

Ik gebruik drupal in deze periode veelvuldig voor mijn websites om ervaring op te doen in 
het toepassen van de nieuwste software technologie. Ik werk samen in de open source 
community op code sprints en trainingen. Ik leer data science technieken m.b.v. Jupyter.

Van 2011 tot en met 2013 werk ik als C++ programmeur voor Ab Ovo aan de logistieke 
applicatie RCS, waarvoor ik een interne cursus C++ volg.

In 2010 werk ik aan de universiteit van Wageningen als backend software developer met  
Uniface, JavaScript en XSLT, ik schrijf SQL scripts voor Oracle databases en ik pas de web 
interface aan.

In 2009 werk ik voor de Universiteit van Gent om een nieuwe website in Plone te bouwen. 
Ik installeer en configureer application server Zope en CMS Plone op een Debian 
webserver, configureer add-on modules en gebruik python om deze te customisen. Ik volg 
een Plone theming cursus in Budapest tijdens de Plone conference 2009.
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Van 2007 tot 2008 heb ik in Tbilisi gewoond. Ik ontwierp en beheerde een drupal website 
voor de non-profit organisatie Cenn ter promotie van duurzaam toerisme in het skioord 
Bakuriani in Engels, Russisch en Georgisch.

In 2001 heb ik een opleiding gevolgd en heb ik 10 jaar lang gewerkt als analist-
programmeur voor Centric en Sogeti. Uniface applicaties voor hun klanten werden in grote
teams van ontwikkelaars gebouwd en aangepast, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wetgeving 
of bugfixes. Ik heb veel cursussen gevolgd om mijn kennis te verbreden met o.a. C++, Java 
en C#.Net.

In de jaren 90 heb ik tijdens en na mijn studie als archeoloog gewerkt in Nederland, 
Dresden en Beiroet. Ik werkte in AutoCAD en MapInfo om veldtekeningen te digitaliseren 
en gebruikte SQL om fouten te corrigeren voor o.a. Betuweroute.

Naast fervent fietser en reiziger ben ik vrijwilliger op festivals (zoals nu noorderzon) en 
voor organisaties, die de mondiale klimaatcrisis het hoofd bieden. Ik hou van mensen om 
me heen - ik heb de laatste 10 jaar samengewoond in een woongroep in hartje Amsterdam, 
voordat ik mijn huis midden in Groningen heb gevonden.

Opleiding

Master in Archeologie aan de Universiteit van Leiden, 1992-1998
Algemeen secundair onderwijs Gymnasium in Emmen, afgerond in 1991.

Talenkennis

Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend), Duits (goed), Frans (goed).
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