CURRICULUM VITAE
Maurice van den Hout
September 2015
Personalia
Naam
Geboortedatum
Woonplaats

Maurice Quirine van den Hout
20 juli 1975
Boxtel (Noord-Brabant)

Persoonlijke
eigenschappen
Talen (vloeiend)

Nauwkeurig, oplossingsgericht, logisch inzicht en
overzicht, flexibel, open houding, zelfstandig
Nederlands, Engels

CV Samenvatting
Opleiding
ICT opleiding

Hogeschool voor de Kunsten, HBO Muziektechnologie
University of Portsmouth, Master of Arts, Sound & Music Technology
MCSD (VB6, 1999), Object Technologie met UML, Technical project
management of OO projects, MCAD + MCSD (.NET, 2003, 2013),
Prince2

Inzetbaar als
Specialisme

Teamleider, Senior ontwikkelaar, Ontwerper / Architect
Microsoft .NET 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 voor Windows en Web
met C#, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Basic 6.0

Ervaring met

Windows operating systems
Windows netwerken, IIS
ASP & ASP.NET
HTML, CSS, XML & XSL
Javascript, Ajax, jQuery, KO
VBscript, VB6
SOA, SAAS, Web Services
SQL, SSIS, Oracle client, PL SQL
Microsoft Office, Access

Visual Basic.NET
COM, ActiveX & COM+
RAD, OO, UML, Ordina SMART
Agile, Scrum
Unit testing, TDD
VSS, TFS, MS Build, Subversion
WCF, WPF, XAML, MVC, Silverlight
nHibernate, Linq, Entity Framework
Microsoft Dynamics CRM

Klanten

Getronics Networks & Services
Wegener Direct Marketing Groep
Koninklijke Luchtmacht
Getronics Business Solutions
Horosmart
Integer Networks
Acoba Advies & diensten BV
SFB / Cordares
Philips Research / Philips Lighting
Nestlé Nederland

Medi Lease BV
Mondzorgcentrum Etten-Leur
Koninklijke Landmacht
Virgin Express Catering Services
Amarantis Onderwijsgroep
LinkIt / Res2
Cito
BMT
ONVZ Zorgverzekeraar
@work / HSO / DTG
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Opleiding

Diploma

University of Portsmouth

Master of Arts
Sound & Music Technology

1997 – 1998

Ja

Hogeschool voor Kunsten Utrecht

HBO Muziektechnologie
Specialisatie studiotechniek

1994 – 1998

Ja

Hogeschool voor Kunsten Utrecht

Vooropleiding
Muziektechnologie met als
resultaat toelating tot de HBO
opleiding Muziektechnologie.

1993 – 1994

n.v.t.

Rijksuniversiteit Utrecht

Informatica

1993 – 1994

Nee

Maurick College, Vught

VWO

1987 – 1993

Ja
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ICT Opleiding
Zelfstudie

MCSD – Web Applications certificering
- 70-480 Programming in HTML 5 with JavaScript and CSS3
Specialist
- 70-486 Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications
- 70-487 Developing Windows Azure and Web Services

2013

Symbision / Cito

Prince 2 Foundation

2011

Zelfstudie

MCSD certificering
- Analysing requirements and defining Microsoft .NET solution
architectures
- Designing and implementing databases with Microsoft SQL
Server 2000 Enterprise Edition.

2003

Twice-IT

.NET Academy, MCAD certificering
- MOC2124 Programming with C#
- MOC2349 Programming with the .NET Framework
- MOC2389 Programming with ADO.NET
- MOC2555 Developing .NET Applications for Windows
- MOC2310 Developing Web Applications
- MOC2524 Developing XML Web Services
- MOC2557 Build COM+ Appl. using .NET Enterprise Services

2003

Ordina Academy

Ordina SMART start

2002

Datasim Education

Technical project management of object oriented projects

2002

Klasse Objecten

Object technologie met UML

2000

Guidance University

MCSD certificering
- Visual Basic Fundamentals
- Mastering Visual Basic 5.0
- SQL Server 6.5
- Windows Architecture 1
- Windows Architecture 2

Getronics Education

1999

Master class Basisvorming

1999
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ICT Expertise
Specialisme

Microsoft .NET 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 met C# en VB.NET
Windows applicaties
Web applicaties
Microsoft SQL Server
Microsoft Visual Basic 6

Ruime ervaring met

Windows operating systems
Windows netwerken
ASP & ASP.NET
HTML, CSS
XML & XSL
Javascript, Ajax, jQuery, KO
VBscript
SQL, SSIS
TCP/IP & UDP
IIS
Crystal Reports
Microsoft Access
Microsoft Office

Ervaring met

Active Directory & LDAP
Oracle client, PL SQL
COM, ActiveX & COM+
RAD
Ordina SMART
UML
WPF, XAML
Silverlight
Entity Framework
Azure

SOA, SAAS, Web Services
OO
Agile, Scrum
Unit Testing, TDD
VSS, Subversion
TFS, MS Build
nHibernate
Linq
LLBLGen
WCF
MVC
Microsoft Dynamics CRM

ICT Werkgevers
Getronics Software / Getronics Business Solutions
Integer Character Automation / Integer Zuid Nederland
Ordina Technical Automation
Pineus ICT / Houwe Holding BV
Facultas ICT (zelfstandig ondernemer)

1999 – 2000
2000 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 –
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Referenties

Datum
Organisatie
Naam
Functie

23 oktober 2014
ONVZ Zorgverzekeraar, Houten
Terry Hendriks
Teamleider IT Software Ontwikkeling

Kwaliteit

Voorkomen
Opnieuw mee werken

Analytisch en gestructureerd, communicatief erg goed. Daarnaast
goed in de onderbouwing en behulpzaam naar anderen. Maurice
levert hoogstaand werk af. Af is ook echt af, Code coverage,
unittesten etc.
Heeft veel kennis van de nieuwste Microsoft technieken, zoals MVC
en WCF.
Indien nodig neemt Maurice initiatief om onderwerpen te analyseren
en duidelijk te presenteren. Heeft een goed overzicht wat waar nog
gedaan moet worden. Indien er door hem onvolledigheden worden
gedetecteerd worden deze benoemd en liefst ook opgelost.
Is aanwezig zoals van te voren is afgesproken.
Maurice houd zich aan de afspraken en heeft een positieve invloed
op het groepsproces. Een uitleg van Maurice heeft altijd een
duidelijke opbouw met kop en staart. Maurice kan technische zaken
goed uitleggen, komt goed uit zijn woorden.
Kan met iedereen gemakkelijk en duidelijk communiceren.
Ja. Het is prettig samenwerken met Maurice.

Datum
Organisatie
Naam
Functie

8 maart 2011
Res2, De Meern
Bert Borsboom
Implementation manager, scrum leader

Kwaliteit
Technische capaciteiten
Initiatief

Maurice levert hoge kwaliteit software en snel.
Expert op het gebied van .NET, C#, SQL en Visual Studio.
Pro-actief persoon die in staat is een leidende rol aan te nemen in
het team en effectief leiding kan geven op technisch gebied.
Punctueel en altijd op tijd.
Natuurlijke leider die makkelijk kan communiceren op verschillende
niveau’s. Sociaal en plezierig om mee te werken.
Informeel
Absoluut!

Technische capaciteiten
Initiatief

Aanwezigheid
Houding

Aanwezigheid
Houding
Voorkomen
Opnieuw mee werken
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Datum
Organisatie
Naam
Functie

8 maart 2011
Koninkijke Landmacht, Command & Control Support Center, Ede
Roy Janssen
Senior .NET Developer

Kwaliteit

De producten geleverd door Maurice zijn van hoge kwaliteit en snel
gerealiseerd.
Uitstekende kennis van .NET en aanverwante technieken. Maurice
kan zich nieuwe onderwerpen en technieken makkelijk eigen maken.
Maurice is pro-actief en denkt altijd een paar stappen vooruit.
Transformeert uitdagingen in oplossingen.
Punctueel.
Communicatief sterk. Maurice kan zich goed aanpassen aan het
team en de omgeving en weet goed wanneer hij taken naar zich toe
moet/kan trekken.
Informeel en formeel wanneer gewenst.
Ja.

Technische capaciteiten
Initiatief
Aanwezigheid
Houding
Voorkomen
Opnieuw mee werken
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ICT Ervaring (Microsoft .NET)
Periode
Organisatie
Functie
Technologie

januari 2015 – heden
@work / HSO, Best
Teamleider, senior software engineer
Microsoft.NET 4.0, C#, Microsoft Dynamics CRM, Visual Studio 2012,
TFS, MVC4, jQuery, Unit Testing, HTML, CSS, Less, Linq, SQL

@work Management Associates (gedurende de opdracht overgenomen door HSO), levert
Microsoft Dynamics CRM oplossingen. Voor de eindklant DTG wordt hierbij veel maatwerk
software ontwikkeld voor de integratie tussen CRM en de andere systemen van DTG en voor de
optimalisatie van het verkoopproces van DTG. Het maatwerk bestaat uit CRM plugins,
webservices, websrecources (javascripts), websites en console applicaties.
Als teamleider ben ik verantwoordelijk voor:
- Het aansturen van 7 ontwikkelaars, zowel juniors als seniors. Recruiten van nieuwe
teamleden. Planning van het team voor werken op locaties in Best en bij de eindklant in
Amsterdam.
- De kwaliteit van de maatwerk software (al 3 jaar in ontwikkeling) verbeteren. Invoeren van
unit testen, reviews, TFS. Architectuur aanpassen. Het team bijsturen op technisch gebied.
- Communicatie met de eindklant. Filteren en bundelen van de vele verzoeken die via
verschillende kanalen binnenkomen. Bewaken van de scope van user stories. Planning van
design, development en deployment.
- Design en development werk als ontwikkelaar.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

oktober 2013 – december 2014
ONVZ zorgverzekeraar, Houten
Senior software engineer, vervangend Scrum Master
Microsoft.NET 4.5, C#, Oracle client, PL SQL, Oracle packages, Visual
Studio 2013, TFS, MVC4, jQuery, Unit Testing, Knockout, WCF, HTML,
CSS, Less, Linq

ONVZ werkt met 2 scrum teams aan nieuwe versies voor verschillende websites: MijnONVZ
voor de klanten, Aanvraag voor nieuwe klanten en pakketwijzigingen, Digitaal Portaal voor
verzekeringsadviseurs, Werkgeversportaal voor collectiviteiten en Medewerkersportaal voor
interne medewerkers.
In het najaar van 2013 ben ik ingestapt in de 2e fase van de ontwikkeling waarin ten eerste de
MijnONVZ en Aanvraag websites in productie werden genomen, direct in de piek periode van
het jaar. Dit leverde de nodige nazorg op.
ONVZ gaat in 2015 ook zijn hele backoffice vervangen door Oracle producten met webservices.
Terwijl het ene team verder werkt aan de nieuwe portalen, werk ik in het andere team aan de
aansluiting van de nieuwe websites op de nieuwe backoffice. De grootste uitdaging is de duale
periode, waarbij de websites moeten draaien op een combinatie van de oude en de nieuwe
backoffices. Dit heeft invloed op alle lagen van de ontwikkelde software.
Naast het programmeerwerk vervul ik een belangrijke rol in de design sessies met de
verschillende software-, informatie- en infrastructuurarchitecten. En ik ben vervangend scrum
master voor mijn team.
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Periode
Organisatie
Functie
Technologie

april 2012 – heden
BMT, Tilburg
Senior software engineer
ASP, VBScript, Microsoft.NET, C#, SQL Server, HTML, CSS, Javascript

In 2002 heb ik, via de klant Acoba, geholpen met de bouw van een dynamische website voor
BMT, een bedrijf dat metaal producten fabriceert. In 2012 heeft BMT mij opnieuw gevraagd om
de website te vernieuwen en onderhouden. De website is een soort webshop voor de producten
die ze maken.
BMT kiest ervoor om niet de hele website te vervangen. De site is dus nog grotendeels in ASP
met VBscript. Wel wordt de layout vernieuwd en geoptimaliseerd en wordt er nieuwe
functionaliteit aan toegevoegd om weer beter voorbereid te zijn op de toekomst. In combinatie
met andere adviseurs werken we aan betere vindbaarheid in Google.
Voor een aantal nieuwe functies zijn er ook onderdelen gebouwd in Microsoft.NET met C#.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

mei 2011 – oktober 2013
Cito, Arnhem
Senior software engineer, Analist / Programmeur
Microsoft.NET 4.0, VB.Net, SQL Server, SSIS, Visual Studio 2010 /
2012, TFS 2010, Winforms, Webforms, MVC, jQuery, Unit Testing,
LLBLGen

Cito is natuurlijk bekend van o.a. de toetsen op de basisscholen en de bijbehorende leerling
volg systemen. Op dit moment zet Cito sterk in op de markt van digitale toetsen. Dit omvat de
ontwikkeling, het publiceren en beheren van de toetsen en het verwerken en rapporteren van de
uitslagen daarvan. Hiervoor heeft Cito een flinke IT afdeling ingericht waar hoogwaardige
software in huis wordt ontwikkeld in opdracht van de verschillende business units van Cito en
van externe klanten.
Als ontwikkelaar bij Cito ben ik, net als alle collega ontwikkelaars, ingezet voor zowel de
ontwikkeling van nieuwe applicaties als het onderhoud aan bestaande (en behoorlijke
complexe) systemen. Er wordt gewerkt in kleine teams, maar het werk heeft meestal
raakvlakken met meerdere systemen, dus de ontwikkelaars van verschillende teams hebben
regelmatig overleg met elkaar.
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Periode
Organisatie
Functie
Technologie

september 2008 – mei 2011
Medi Lease BV, ‘s-Hertogenbosch
Senior software engineer, lease adviseur
Microsoft.NET, C#, SQL Server, Visual Studio, Linq, WCF, WPF,
Javascript, Windows Small Business Server 2003, Exchange

Medi Lease is een onafhankelijke en gespecialiseerde financieringsmaatschappij voor de
zorgsector. Via de leveranciers van medische apparatuur en hulpmiddelen en de leveranciers
van laboratorium apparatuur krijgen klanten de mogelijkheid om nieuwe apparatuur te leasen.
Bij Medi Lease heb ik nieuwe web applicaties ontwikkeld voor relatiebeheer in combinatie met
Exchange server en een nieuwe website voor Medi Lease waarmee leveranciers in een
beveiligde omgeving actuele leaseprijzen kunnen opvragen voor hun apparatuur. Hierbij is
gebruik gemaakt van web services met encrypted berichtenverkeer om de werkelijke calculatie
methodes die alleen op het intranet geplaatst mochten worden, ook op het internet beschikbaar
te maken.
Naast software ontwikkeling was ik ook tijdelijk verantwoordelijk lease advies aan klanten en de
bedrijfsvoering in het algemeen.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

april 2008 – maart 2009
Res2, De Meern
Senior software engineer, Teamleider
Microsoft.NET, C#, SQL Server, Visual Studio, ASP.NET, Linq, MVC,
Javascript, jQuery, nHibernate, Agile, Scrum, Unit Testing

Ontwikkeling van Web based software voor de afhandeling van passagiers en baggage op
vliegvelden. Daarnaast wordt er bij het project een koppeling gemaakt met bestaande systemen
voor vluchtafhandeling die wereldwijd gebruikt worden. Bij dit project ligt een grote nadruk op
betrouwbaarheid en snelheid. Er wordt gewerkt met de agile methode en unit testing in
combinatie met de scrum project management methode.
Ik ben bij Res2 begonnen als software ontwikkelaar in een klein team, maar toen het team
groter groeide heb ik daar teamleider taken bij gekregen zoals de uitrol en presentatie van de
software voor de klant, mee uitwerken van de strategie op technisch gebied, beoordelen van
nieuwe kandidaten voor het team en het inwerken van nieuwe medewerkers.
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Periode
Organisatie
Functie
Technologie

mei 2006 – maart 2008
Koninklijke Landmacht, Command & Control Support Centre, Ede
Senior software engineer
Microsoft.NET, C#, Visual Studio, Unit Testing, WPF, WCF

Ontwikkeling van Windows software ter ondersteuning van militaire missies. De Landmacht
bouwt een wereldwijd unieke software suite met een zeer hoog integratie niveau van allerlei
militaire onderdelen. De software variëert van administratieve backoffice systemen tot vuursteun
applicaties en persoonlijke informatievoorzieningen voor de soldaat aan het front. Er wordt
gewerkt met speciale hardware en datacommunicatie en GIS functionaliteit zijn belangrijke
onderwerpen in alle applicaties. Architectuur wordt op verschillende niveau’s bepaald en
getoetst en er wordt zeer gestructureerd gewerkt op het gebied van source control,
requirements, testen en documentatie.
Ik heb meegewerkt aan verschillende software onderdelen, zoals een administratieve applicatie
waarmee beschikbare strategische informatie ingevoerd en beheerd kan worden en een tool
waarmee de configuratie van hardware en software makkelijk en simultaan uitgerold kan
worden over de verschillende systemen in één of meerdere voertuigen.
Periode
Organisatie
Functie
Technologie

december 2005 – mei 2006
Nestlé Nederland, Diemen
Senior software engineer
ASP, VBscript, Visual Basic, Javascript, Microsoft.NET, C#, Visual
Studio, SQL Server, Oracle Client

Ontwikkeling van administratieve en marketing applicaties voor verschillende onderdelen van
Nestlé Nederland.
Ik heb gewerkt aan onderhoud en nieuwbouw van zowel Windows als web, waarbij de wensen
van de opdrachtgever direct vertaald werden naar functionaliteit en technische oplossingen.
Nestlé was bezig met een wereldwijde invoering van een uniform administratie systeem en
bijbehorende processen. Hiervoor werd bestaande (administratieve) data verzameld,
gecorrigeerd en aangevuld. Om dit proces zo makkelijk mogelijk te maken is er een speciale
Windows applicatie gemaakt met een SQL Server database. Deze applicatie en database
werden continu nog aangepast en uitgebreid terwijl er al gebruik van werd gemaakt.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

oktober 2005 – november 2005
Philips Lighting, Unit Wire, Son / Maarheeze
Senior software engineer
Microsoft.NET, C#, Visual Studio, SQL Server, Access

Uitbreiding op bestaande applicaties die door Ordina Technical Automation geleverd zijn aan
Philips Lighting. Het betreft 2 kleine .NET (C#) Windows applicaties met SQL Server database
voor logistieke ondersteuning in het magazijn. Er wordt gewerkt op basis van vastgelegde
functionele eisen. Naast het technisch realiseren van de applicaties ben ik ook verantwoordelijk
voor de oplevering bij de klant, inclusief installatie, acceptatietest, gegevens voorbereiding en
instructies.
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Periode
Organisatie
Functie
Technologie

juni 2004 – september 2005
Philips Research, CosBis, Eindhoven
Senior software engineer
ASP, VBscript, Microsoft.NET, C#, ASP.NET, Visual Studio, SQL Server

De afdeling CosBis van Philips Research bouwt applicaties voor de administratieve
ondersteuning van de wereldwijde research activiteiten van Philips. Ze beschikken over een
uitgebreide intranet portal infrastructuur waarin verschillende applicaties geplaatst kunnen
worden. De ontwikkelaars worden continu betrokken bij de verdere ontwikkeling van de portals
en bij beslissingen over de te kiezen paden op technisch gebied en er wordt veel aandacht
besteed aan een uniforme userinterface voor de gebruikers.
Ik heb gewerkt aan een ASP applicatie voor de verwerking van gescande facturen d.m.v. een
workflow proces, een framework voor de portal infrastructuur als basis voor nieuw te bouwen
portal applicaties in .NET met C# en een monitoring systeem dat de status van allerlei objecten
en meetpunten in het wereldwijde netwerk inzichtelijk maakt en waarschuwingen afgeeft bij
kritieke situaties.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

januari 2003 – april 2004
SFB / Cordares, ICT Diensten, Amsterdam
Senior software engineer
ASP, VBscript, Visual Basic, Microsoft.NET, C#, ASP.NET, Visual
Studio, SQL Server, Oracle Client

Automatiseringsprojecten voor SFB en UWV t.b.v. sociale voorziengen.
Ik heb gewerkt aan een universele koppelingsapplicatie voor uitwisseling van data tussen
verschillende systemen, een intranetapplicatie voor de administratie van contracten en een
nieuwe user interface schil voor mainframe applicaties. In dit laatste project werden er op basis
van sources uit de mainframe systemen webforms gegenereerd en werden de talloze
mainframe applicaties compleet beschikbaar via de webbrowser op het intranet.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

april 2002 – januari 2003
Acoba Advies & Automatiseringsdiensten BV, Waalwijk
Senior software engineer
ASP, VBscript, Visual Basic, Microsoft.NET, C#, Visual Studio, SQL
Server, Access

Ontwikkeling van en onderhoud aan verschillende applicaties van Acoba, waaronder een tool
voor werkgevers ter ondersteuning van de Wet Poortwachter en een inkoop en voorraad beheer
tool voor de bouw van geavanceerde rolstoelen. Verder de ontwikkeling van een ASP website
voor een bedrijf in metaal techniek. Hiervoor heb ik ook de totale kantoorautomatisering
gestroomlijnd in Microsoft Office, om zo ook de correcte gegevens voor de website te
genereren. En tenslotte een engine voor een kennis systeem, met als uitgangspunt dat er zo
snel mogelijk grote hoeveelheden data doorzocht moeten worden.
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Andere ICT Ervaring

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

augustus 2007
Amarantis Onderwijsgroep, Amersfoort
Senior software engineer, Teamleider
ASP, VBscript, SQL Server

Ontwerp, ontwikkeling en uitrol van een intranet site voor uitwisseling van informatie,
documenten en berichten binnen de onderwijsgroep. De site werd ontwikkeld op basis van een
van te voren uitgewerkt grafisch ontwerp en een beperkte functionele omschrijving.
Naast de bovengenoemde functionaliteit werd er veel aandacht besteed aan gebruikers beheer
en beveiliging. Hiervoor werden er ook koppelingen gemaakt met andere systemen binnen de
organisatie. Verder was de software zo ontworpen om beheer en uitbreiding in de toekomst zo
makkelijk mogelijk te maken.
Het project werd uitgevoerd met een team van 2 ontwikkelaars, waarvan ik de leidende rol had.
Aan het einde heb ik advies gegeven over de verdere uitbreidingen van de intranet site.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

september 2010
Mondzorgcentrum Etten-Leur
Netwerk beheerder
Windows Small Business Server 2008, Exchange

Opnieuw installeren van een compleet Windows netwerk in een tandartspraktijk. Selectie en
levering van server en werkstations. Server installatie op Microsoft Small Business Server
2008 met Exchange mailboxen. Uitrollen van nieuwe Microsoft Office versie en
tandheelkundige software. Installatie van nieuwe werkstations en herinstallatie van oude
werkstations. Volledige herinrichting van de backup oplossing.
Sindsdien beheer van en onderhoud aan het netwerk, de server en de werkstations.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

maart 2007
Virgin Express Catering Services, Brussel
Senior software engineer
Microsoft Office, Excel, Access

Aanpassen van grote Excel applicatie t.b.v. de planning van vliegtuig catering in Brussel. Advies
geven over de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het systeem, waarbij grootschalige
herbouw noodzakelijk is.
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Periode
Organisatie
Functie
Technologie

augustus 2004
Mondzorgcentrum Etten-Leur
Netwerk beheerder
Windows Server 2003, Exchange

Installeren van een compleet Windows netwerk in een tandartspraktijk.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

mei 2003
Medi Lease BV, ‘s-Hertogenbosch
Netwerk beheerder
Windows Small Business Server 2003, Exchange

Installeren van een compleet Windows netwerk in een kleine kantooromgeving.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

november 2001 – februari 2003
Integer Networks, Wormerveer
Software engineer
ASP, VBscript, Visual Basic, SQL Server, Access, XML, XSL, Active
Directory (LDAP)

Ontwerp, ontwikkeling en uitrol van een online personeels informatie management systeem ter
ondersteuning van het inzetproces van Integer.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

april 2000 – april 2002
Horosmart, Wormerveer / Culemborg / Sliedrecht
Software engineer
ASP, VBscript, Visual Basic, SQL Server, Access, XML, XSL

Ontwikkeling van een complete winkel omgeving op internet met een FrontOffice en BackOffice.
Daarnaast werden er tools ontwikkeld voor de winkeliers om gemakkelijk vanaf hun eigen
computer, via internet, de online winkels in te richten en een klantenbestand bij te houden.
Mijn verantwoordelijkheden bestaan uit gedeeltelijk functioneel ontwerp, technisch ontwerp,
ontwikkeling, testen en inrichten van de server omgeving voor het complete systeem.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

januari 2000 – april 2000
Getronics Business Solutions, Nieuwegein
Software engineer
Visual Basic, SQL Server, Access

Ontwikkeling van een intranet applicatie ter ondersteuning van het inzetproces van Getronics
Business Solutions.
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Periode
Organisatie
Functie
Technologie

september 1999 – december 1999
Koninklijke Luchtmacht, Den Haag / Soesterberg / Hengelo
Software engineer
Visual Basic, MS Office, Excel, Access

Project KLUIM/OnTime: Vervangen en aanpassen van bestaande kleine applicaties voor het
nieuwe millenium. dBase, Clipper, RapidFile en PerfectView applicaties zijn herbouwd,
uitgebreid getest, gedocumenteerd en uitgerold bij de verschillende onderdelen van de
Luchtmacht, inclusief instructies en overdracht aan de gebruikers.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

juni 1999 – september 1999
Wegener Direct Marketing Groep, Fieldmarketing, Nieuwegein
Software engineer
Visual Basic, Access

Functionaliteit toevoegen en aanpassen in een bestaande Access netwerk applicatie. Wensen
van de opdrachtgever direct vertalen naar een geautomatiseerde oplossing.

Periode
Organisatie
Functie
Technologie

juni 1999 – augustus 1999
Getronics Networks & Services, Amsterdam
Helpdesk medewerker
Rabobank Telebankieren Extra

Telefonische helpdesk voor het Rabobank Telebankieren Extra pakket voor zakelijke
gebruikers. Oplossen van modem problemen, programma foutmeldingen en programma
installatie / configuratie. Klanten telefonisch stap voor stap begeleiden of doorverwijzen naar
andere afdeling of naar de eigen bank.
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