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Ik ben een ervaren en zelfstandige werker met een praktische instelling. Ik kan goed
samenwerken en onder tijdsdruk presteren.
Vanaf 2001 heb ik jarenlang gewerkt als software developer bij grote IT bedrijven
en bij de universiteiten van Gent en Wageningen. Ik heb een ruime ervaring in het
ontwerpen en software ontwikkelen voor complexe applicaties m.b.v. PHP, C++,
SQL en Uniface.
In 2008 ben ik begonnen als web-developer. Ik heb vaak gewerkt met Drupal (PHP)
en Plone (python). Ik ben een actieve deelnemer van de open source community. Ik
leer graag innovatieve technologieën te gebruiken.
Ik heb in de loop van de tijd veel van de wereld gezien, samengewerkt met een scala
van collega’s, leren improviseren en helder communiceren. Ik spreek prima Engels,
Duits, Nederlands en Frans.
Ik zet mij in voor de duurzame maatschappelijke transitie – waar ik idealiter in een
nieuwe werkomgeving ook aan wil bijdragen. Slimme technologie kan hierbij een
wezenlijk verschil maken. De wereld van de software verandert razendsnel, wat mij
motiveert om innovatieve technologie te leren gebruiken.
Vóór 2001 heb ik jarenlang als archeoloog zwaar fysiek werk gedaan en ik sport nog
elke dag. In 1998 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Leiden als archeoloog.

Werkervaring
Als web developer heb ik websites gebouwd en beheerd met open source CMS
Drupal en Plone. Ik heb gewerkt met Django. Ik heb software in o.a. C++, python,
Uniface en PHP geschreven en virtuele machines (VirtualBox en Vagrant) en docker
files gebruikt en gewerkt op Debian, Fedora Commons, OS X, Citrix en Windows.
Ik maak gebruik van versiebeheer (git, subversion), schrijf SQL scripts en werk
databases (Oracle, MySQL, Sybase) bij, spoor fouten in de code op (bug fixing), test
mijn oplossing en maak backups. Naast opleidingen heb ik vaak met zelfstudie mijn
kennis vergroot en ik ben actief in de open source community van bijv. Drupal.
Als software developer heb ik sinds 2001 in teamverband meegewerkt aan grote en
complexe applicaties voor gemeentes, een wetenschappelijke instituut, de
studentenadministratie en verschillende bedrijven.
In 2019 heb ik mijn tijd verdeeld als vrijwilliger bij Extinction Rebellion en mijn
studie van data science software technologie.

Opleiding
C/C++ cursus Ab Ovo
Drupal 7 training
Workshop RIA ontwikkeling met Uniface 9.4
Plone 3 cursus
MSCD C#.NET certificeringsprogramma (Sogeti, Utrecht)
C/C++ cursus (Sogeti, Utrecht)
Java cursus (Sogeti, Utrecht)
OO – cursus object oriented programmeren (Sogeti, Utrecht)
Uniface 8 (Compuware, Amsterdam )
Extended Uniface 7 (Compuware, Amsterdam )
Uniface 7 (Compuware, Amsterdam )
Unix cursus (at computing, Utrecht)
Analist programmeur (TTP, Amersfoort)
Master in Archeologie aan de Universiteit van Leiden
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Talenkennis
Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend), Duits (goed), Frans (goed), Russisch
(basiskennis) en Spaans (basiskennis).
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