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Professie : Consultant, ontwerper, analist, programmeur,  

Woonplaats : Alphen aan den Rijn 

Geslacht : Man 

Geboortejaar : 1972 

 

Beroepservaring 

    
 2005-heden Trivulator Zelfstandig ondernemer 
 2003-2004 iBanx B.V. Amsterdam Consultant, programmeur, 

service/support desk 
 1999-2003 MIO Development B.V. Alphen 

aan den Rijn 

Consultant, systeemontwerper, analist, 

programmeur 
 1997-1999 IGP Services B.V. Bodegraven Consultant, analist, programmeur 
 1994-1997 Carto B.V. Alphen aan den Rijn Programmeur, tester 

 

Opleidingen 
 MAVO  Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Economie, Aardrijkskunde 
 HAVO  Wiskunde B 
 MEAO  Nederlands, Engels, Informatica, Commerciële economie, 

Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie 

 

Branche kennis 

Broadcast, Zakelijke dienstverlening, Centrale Overheid, petrochemische industrie, 

Gemeentelijke overheid, MKB, hulporganisatie, wellness, grafische industrie, kunstuitleen, 

kledingbranche, wooncorporaties, ICT dienstverleners, telecom, internet providers, 

assurantiebedrijf, reisbureau, pensioenen 

 

ICT kennis en ervaring 

Programmeertalen C#/VB/ASP.NET (2.0/3.x/4.x), Visual Basic, Visual Objects, Java, 

Delphi, Clipper, dBase 

Scripting/internet ASP.NET(C#/VB), MVC(razor), ASP, AJAX, PHP, JavaScript, XML, 

XSLT, DHTML, HTML, Velocity, Flash, socket, iHTML (i-mode) 

Ontwikkel platforms Microsoft Visual Studio 6/.NET 2003/2005/2008/2010/2012, Visual 

Interdev, DevExpress 13.x/12.x/11.x/10.x 

Databases/SQL Microsoft SQL 2005/2008, MySQL, Xbase, FoxPro, MS Access, 

Oracle, ODBC, Advantage DBMS 

Rapport generator Adobe Acrobat Writer, Report Pro, Crystal Reports 

Besturingssystemen Windows 8/ 7/Vista/XP/2000/NT/98/95 

Internet/intranet Microsoft IIS, Apache Tomcat, Lotus Domino/Notes 

Document management FileNet, Documentum, Meredian 

Content Management I-Change, Joomla 

Grafische producten Paintshop Pro, Photo Shop, Adobe Illustrator, Fireworks,  

3D Studio Max 

Office producten Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Visio, Outlook 

Netwerk Active Directory, Exchange Server 2003, NT Server 4.0 (Small 

Business), Windows 2008/2003/2000/NT server 

Hardware Pc's, Servers, Printers, Modems, Netwerken, Pin automaten, 

Tourniquet, Kluisjes/Lockers, Waitermate, Diverse Handhelds 

Diversen Team Foundation Server, Subversion, PC Anywhere, Remote 

Desktop, Mime/Mail Sweeper, Sophos, Installshield, SSL-explorer, 

VMware, Virtual PC, AppSight, Ftp, Telnet, XMLSpy 

Broadcast/media Suitecase TV, AnyStream, Miranda/Omnibus (Colossus/iTX), 

Quantel, Rhozet, Elemental, Widevine, Playready, SIMS, IBMS, 

(Screen) PAC/STL/CHK 
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Samenvatting opdrachten en werkzaamheden 
 Rol : Consultant, analist, programmeur 

 Opdrachtgever : Chello DMC (http://www.chellodmc.com) 

 Periode : 2013-2014 

 Taal/database : C#, MS SQL Server 2012, XML, XSLT, Windows Services, Intranet 

    Conversie en migratie van 200.000 subtitles (PAC/STL/CHK) en 

gelieerde bestanden zoals zero title files. 

 Technisch ontwerp en realiseren van een Windows service voor 

het combineren van beschikbaar video content met audio en 

subtitles tbv Video on Demand encodering. 

 Analyseren, technisch ontwerp en bouw van een Windows Service 

voor het importeren van media aangeleverd door derden.  

 Portal voor inzicht van de status van de media import. 

 File Automation (workflow application) omgebouwd voor Video on 

Demand workflows. 

 Database logging + portal inzicht voortgang workflow taken. 

 Portal voor status Video on Demand ADI (CableLabs) remapping 

with statistics (DevExpress components).  

    
 Rol : Coach, analist, programmeur 

 Opdrachtgever : Innovact B.V. (http://www.innovact.nl) 

 Periode : 2013 

 Taal/database : C#, MS SQL Server 2008, Windows Services, DCOM, TFS 2012 

    Technisch ontwerp en UML diagrammen vanuit een Functioneel 

Ontwerp voor nieuwbouw van een bestaande Visual Objects 

Message Broker applicatie welke via DCOM communiceert met 

een twintigtal component applicaties. 

 Realisatie van een nieuwe Multi threaded Message Broker in C# 

welke als Windows Service draait en toegang heeft via DCOM en 

zelf via DCOM andere componenten start en hiermee 

communiceert.  

 Coaching rol om 3 ontwikkelaars vanuit Visual Objects op te 

leiden tot C# ontwikkelaars.  

 Analyse van de bestaande Visual Objects code om te bepalen 

welke functionaliteiten overgenomen moesten worden. 

    
 Rol : Consultant, analist, teamleider, programmeur 

 Opdrachtgever : Chello DMC (http://www.chellodmc.com) 

 Periode : 2011-2013 

 Taal/database : C#, MS SQL Server 2008, Oracle, XML, XSLT, Windows Services, 

Web Services, Portals, Intranet, 24/7 systemen, Subversion 

    Teamleider ontwikkel afdeling bij Chello DMC, aansturen 

personeel en deze voorzien van technische documentatie voor 

nieuwe projecten.  

 Technisch project leider voor diverse projecten.  

 Analyseren, ontwikkelen en ondersteunen van bestaande 

complexe workflow oplossingen (File Automation) voor 

scheduling, media, subtitles, audio, conversies en andere 

gelieerde data voor Broadcast en Video on Demand (380 

workflows).  

 Analyse, ontwerp en bouw van Media Portal voor het beheren van 

media door de klant (aanvraag media in verschillende vormen en 

aansturing encodering platform).  

 Analyse, technisch ontwerp en ontwikkeling van Playout Version 

Control applicatie voor tonen van beschikbare schedules en load 

status voor 60 kanalen.  

http://www.chellodmc.com/
http://www.cablelabs.org/
http://www.devexpress.com/
http://www.innovact.nl/
http://www.chellodmc.com/
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 Applicatie herbouwt (Playlist Editor) om Secondary Events 

(graphics) toe te voegen aan bestaande uitspeel schedules. 

 Voor Film1 GO analyse en bouw van een Windows Service 

(workflow engine) voor encodering, encryptie en purging van 

media voor mobile platformen, tablets en Smooth Streaming plus 

status aanpassingen in het scheduling systeem IBMS. 

 Een portal gebouwd voor inzicht van de encodering/encryptie 

status van de met preview mogelijkheid van de media.  

 Analyse, ontwerp en ontwikkeling van een workflow applicatie 

voor Sport1 media encodering voor web en Broadcast met behulp 

van Windows Services. 

    
 Rol : Consultant, analist, programmeur 

 Opdrachtgever : Conclusion ICT projects (http://www.conclusion-ip.nl) 

 Periode : 2010 

 Taal/database : C#, MS SQL Server 2008 

    Analyse, ontwikkelen en verbeteren van een door de OPTA 

gebruikte applicatie voor het beheer en registratie van alle 

telefoonnummers in Nederland.  

 Live dashboard voor direct overzicht van alle nummer aanvragen 

en statussen.  

 Aanleveren van Microsoft SQL scripts.  

 Testen en oplossen van bestaande en nieuwe fouten in de 

software. 

    
 Rol : Consultant, analist, programmeur, lead developer 

 Opdrachtgever : Bakker en Spees (www.bakkerspees.nl) 

 Periode : 2010 

 Taal/database : C#, MS SQL Server 2008, XML, DHTML, webservice 

 Resultaat : Voor communicatie tussen bedrijven (o.a.  de bouwsector) is het 

communicatie protocol VISI ontwikkeld. Hiervoor is een meertalige 

Windows client gerealiseerd welke via een webservice of direct via 

Reflection met de backend communiceert. De applicatie bestaat uit 

het inzien en aanmaken van transacties en berichten, 

zoekfunctionaliteiten, projectbeheer en applicatiebeheer, 

rapportages, inlezen van bestanden (DMS), etc. De Windows client is 

gebaseerd op DevExpress GUI componenten.  

 Aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in de backend (VISI 

communicatie) applicatie, deze kan zowel via een Webservice 

worden benaderd als direct via Reflection in de Windows Client.  

 Modules ontwikkeld voor:  Import/export(XML) en archivering 

projecten (DHTML).  

 Intern een C# ontwikkelaar opgeleid. 

 Product support verbeterd: documenteren, testen en testaanpak, 

registreren incidenten, versiebeheer. 

    
 Rol : Consultant, analist, programmeur 

 Opdrachtgever : Belastingdienst - Centrum voor Proces en Productontwikkeling 

 Periode : 2008-2009 

 Taal/database : C#, VB6, MS Access, SQL Server CE, XML 

 Resultaat : De afdeling Toezicht (6000 medewerkers) werkt met 

geautomatiseerde hulpmiddelen  voor beoordelen van  

belastingaangiftes. Met C# is een framework ontwikkeld en 

opgeleverd. Deze bevat standaard functionaliteit zoals o.a.: generiek 

applicatie scherm, interfaces, user controls, data presentatielaag, 

databaselaag. Het framework is de standaard voor alle gerealiseerde 

http://www.conclusion-ip.nl/
file:///C:/Users/Emile/Documents/Trivulator/2012/www.bakkerspees.nl
http://www.crow.nl/VISI.html
http://www.devexpress.com/
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en nog te realiseren functies. 

 Chikwadraat, een applicatie voor fiscale controle gericht op het 

opsporen en signaleren van afwijkende patronen binnen de 

administratie van een belastingplichtige. 

 Vermogensvergelijking. Deze applicatie is een aanvullend 

controlemiddel bij de aangiften inkomsten-, vennootschap- en 

omzetbelasting. Door na te gaan of alle vermogenscomponenten 

en inkomsten juist verantwoord zijn, kan worden beoordeeld of 

het bedrag dat beschikbaar is voor privé-uitgaven voldoende is 

geweest om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. 

 Initiële Cijferbeoordeling, een applicatie om de fiscale 

winstberekening, commerciële en fiscale begin en eindbalans, 

commerciële en fiscale verlies- en winstrekening, consolidatie, 

afschrijvingen vanuit een elektronische aangifte te beoordelen. 

 Voor de afdeling Executoriale Verkoop van de Belastingdienst is 

de Executieverkoop applicatie gerealiseerd. Via deze applicatie 

wordt het hele proces rondom de executieverkoop, van een 

belastingplichtige met belastingschuld, geregeld. Aanmaken van 

de executieverkoop, genereren van brieven en documenten, het 

bieden op kavels, kwitanties afdrukken, factureren en archiveren. 

Deze applicatie heeft een interface met een centrale applicatie 

waarin de bestuurlijke informatie van de verkopen is opgenomen. 

    
 Rol : Analist, programmeur, technisch beheerder 

 Opdrachtgever : Getronics PinkRoccade 

 Periode : 2007-2008 

 Taal/database : C# (ASP.NET), AJAX, VB6, VB.NET, XML / SQL Server 2000/2005 

 Resultaat : Voor de Raden voor Rechtsbijstand is het bestaand Generiek 

Correspondentie Systeem omgezet. Het hele proces wordt beheerd 

door een Workflow applicatie (IBM FileNet). Vanuit een 

geautomatiseerd proces worden via Webservices en Windowsservices 

documenten gegenereerd (via Word Interop), welke na goedkeuring 

worden verwerkt tot geprinte documenten en PDF bestanden. De 

PDF documenten worden via een Windows service verwerkt in het 

FileNet DMS. Voor dit project zijn Webservices, Windows services, 

Windows- en Web applicaties geschreven en ontwikkeld. Deze zijn 

gedocumenteerd en voorzien van installatie handleidingen. Verder is 

er een ontwikkeltest omgeving en een acceptatietest omgeving 

ingericht welke op afstand worden onderhouden.   

    
 Rol : Consultant, analist, programmeur 

 Opdrachtgever : KOSTER verzekeringen B.V. (www.koster.nl) 

 Periode : 2007 

 Taal/database : ASP, C# (ASP.NET), AJAX, DHTML, XML 

 Resultaat :  Web rekenmodule voor het samenstellen van 

pakketverzekeringen, berekenen van de pakketkorting en direct 

afsluiten van een polis. 

 Rolls web autopremie vergelijkingsapplicatie waarmee de 

autopremies kunnen worden vergeleken, productinformatie kan 

worden bekeken en direct een offerte kan worden afgesloten. 

 Bovenstaande modules zijn geïntegreerd met het extranet zodat 

de klantgegevens automatisch worden overgenomen in de 

BackOffice.  

    

 

 

http://www.koster.nl/
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 Rol : Analist, programmeur 

 Opdrachtgever : Unit4Agresso/Caesar (www.caesar.nl) 

 Periode : 2007 

 Taal/database : C# (Complus), webservices 

 Resultaat : Realtime koppeling tussen een Progress CRM applicatie en een 

Exchange Server 2003 via een Complus .NET applicatie. De 

Exchange Event Syncs worden opgevangen door de Complus 

applicatie en via een webservice aangeboden aan de CRM 

webapplicatie. De CRM webapplicatie biedt eveneens via een 

webservice e-mails, afspraken en taken aan de Complus applicatie 

waarna deze worden verwerkt in de Exchange Server.  

    
 Rol : Analist, programmeur 

 Opdrachtgever : NR6 (www.pagango.nl) 

 Periode : 2006-2007 

 Taal/database : C# (ASP.NET), AJAX, XML  / Micosoft SQL Server 

 Resultaat : Ontwerpen en realiseren van een C#.NET webapplicatie voor 

vakantie informatie, oriëntatie, inspiratie, boeken en delen van 

ervaringen. Koppeling met een webservice van derden (zoeken en 

boeken van reizen). 

    
 Rol : Consultant, analist, programmeur 

 Opdrachtgever : KOSTER verzekeringen B.V. (www.koster.nl) 

 Periode : 2005-2006 

 Taal/database : ASP, ASP.NET, VB, VB.NET/C#, MySQL, Microsoft SQL, FoxPro 

 Resultaat :  Converteren website database van FoxPro naar MySQL 4.x en 

later naar MySQL 5.x 

 Synchroniseren backoffice database met de extranet database 

 Online polisoverzicht met interactieve doorklikmogelijkheden naar 

verzekeringsmaatschappijen 

 Online schadeoverzicht voor inzage schadeafhandelingen 

 Online factuuroverzicht met de optiedeze digitaal in PDF formaat 

af te drukken 

 Online facturen betalen door middel van eenmalige machtiging 

welke direct in de backoffice wordt klaargezet 

 Online persoonlijk profielbeheer in het kader vande Wet 

Financiële Dienstverlening. 

 Online (realtime) postbus systeem welke wordt gesynchroniseerd 

door middel van een service met de backoffice 

 Calculatie modules voor autoverzekeringen (webservice) 

 Beheer modules voor autopremieberekening, extranetten, 

banners, maatschappijkoppelingen 

 Analyse en start omzetting backoffice systeem vanuit FOXPRO 

naar Visual Basic.NET/C# met Microsoft SQL Server 

 Documenteren en in kaart brengen van bestaande systemen 

 Aanspreekpunt en helpdesk KOSTER website en intranet/extranet 

    
 Rol : Consultant, analist, programmeur 

 Opdrachtgever : Basestone (www.basestone.nl) 

 Periode : 2005-2010 

 Taal/database : PHP / MySQL 

 Resultaat : Bouwen en Hosting van een Content Management Systeem voor het 

beheer van website met productgroepen en producten. 

    

 

 

http://www.caesar.nl/
http://www.pagango.nl/
http://www.koster.nl/
http://www.basestone.nl/
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 Rol : Consultant, programmeur, service/support desk 

 Opdrachtgever : iBanx B.V. (www.ibanx.nl) 

 Periode : 2003-2004 

 Taal/database : JAVA, Velocity, Visual Basic / MySQL, Oracle, MS Access 

 Resultaat : Ontwikkelen specifieke oplossingen t.b.v. (petrochemische) industrie. 

Implementeren (configureren, installeren, support en nazorg). 

Beheer interne ICT infrastructuur. Verkoopondersteuning. 

 PermitCliq (werkvergunningen). Java Web applicatie: 

o Configureren klantspecifieke wensen binnen het 

werkvergunningen systeem, lifecycle binnen de applicatie, 

werkvergunningsformulieren met Word/Excel/AcrobatWriter. 

o Installeren, configureren en opleveren op locatie klant. 

o Koppelen van applicatie met Oracle of MySQL 

o Realiseren van client side validaties. 

 Documentum. (EDM/ECM systeem): 

o Werkzaamheden binnen de Electronic Document Management 

modules. 

o Ontwerpen en realiseren (definiëren en configureren 

Webtop/Application Builder). 

 Meridian (EDM applicatie): 

o Realiseren van interface tussen Meredian met een 

klantspecifiek beheersysteem. 

o Configureren van schermen en business rules. 

 Beheer interne ICT infrastructuur: 

o Windows NT en 2000 (web)servers. Backup. Firewall en virus 

preventie m.b.v. Mime Sweeper en Sophos. 

o Beheer en reparatie desktop/notebooks 

o UTP netwerk, inclusief installatie. 

o Telefoon netwerk. 

 Servicedesk voor ondersteuning van klanten  

    
 Rol : Consultant, Systeemontwerper, analist/programmeur, coach 

 Opdrachtgever : Mio Development B.V. (www.itio.nl) 

 Periode : 1999-2003 

 Taal/database : ASP, PHP, Visual Basic, Visual Objects, Clipper / MySQL, Microsoft 

SQL, FoxPro, MS Access 

 Resultaat : Uitvoeren projecten. Nieuwbouw en onderhoud. Ontwerpen, 

realiseren en implementeren maatwerk en standaardpakketten. 

Ondersteuning verkoop, beheer, conversies en R&D. 

 Rampen Informatie Systeem (Rode Kruis Den Haag): 

o Ontwerpen en realiseren van datamodel en applicatie t.b.v. 

decentrale ondersteuning ten tijde van 

ramp/calamiteit.Datacleansing vermiste/gevonden personen. 

o Opleiden en coachen programmeurs van opdrachtgever. 

 Wellness (sauna/beauty) Standaard pakket voor de Wellness 

(sauna, beauty en fitness) branche.  

 Standaard pakket voor de Kunstuitleen. Ontwerpen en realiseren 

van standaard libraries en businessrules, datamodel, resevering 

en uitgifte modules, conversie module. 

 Project administratie pakket (ERP) voor het Midden en Klein 

Bedrijf. Ontwerpen en realiseren: standaard library generieke 

mutatie schermen, offerte en order module. 

 Agenten beheer pakket voor kledingbranche. Ontwerpen en 

realiseren: standaard library generiek mutatie schermen, 

mailingmodule, agentenbeheer module.  

 Ontwerpen en realiseren Internet Huurwoningen module voor 

http://www.ibanx.nl/
http://www.itio.nl/
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Woonselectie Rijnmond en Woonkeus Drechtsteden.  

 CMS (Content Management Systeem). Modules: webpagina’s, 

nieuws, foto bibliotheek, bestand bibliotheek, pagina 

koppelingen, woningaanbod, woning verantwoording. CMS is 

geschikt voor Internet en Intranet. Diverse websites ontworpen 

en gerealiseerd met voornoemd CMS. 

 Realiseren van veel (deel)oplossingen en koppelingen. 

Voorbeelden: koppelingen met databases (FoxPro, dBase, Access 

en MySQL), beveiliging, conversies van bestandsformaten. 

ASP/PHP gekoppeld met ODBC, MySQL database gekoppeld aan 

webapplicaties op andere locaties. Banner (reclame) module. 

 Herontwerp van oude applicaties en omzetten naar Windows, 

object georiënteerd, client/server omgeving. 

 Opleiding geven in aanpak object georiënteerd programmeren.  

 Beheer van netwerk en website. Onderhoud bestaande systemen. 

 Ondersteunen van klanten.  

    
 Rol : Consultant, analist, programmeur, beheerder 

 Opdrachtgever : IGP Services B.V. 

 Periode : 1997-1999 

 Taal/database : Clipper, Visual Objects / dBase, FoxPro 

 Resultaat : Analyseren en programmeren applicaties voor de grafische branche. 

Maatwerk en standaard pakketten: 

o Standaarpakketvoor drukkerijen: Inkoop- en verkoop module, 

financiele modules (gootboek, journalposten), 

Caculatiemodule. 

o Redesign oude Clipper applicaties naar Windows client/server 

omgeving, objectoriented. 

o Ontwikkelen enen beheren van het Bulletin Board Systeem. 

o Ontwerpen en realiseren Internet sites. 

 Helpdesk. Beheer netwerk, servers en desktops. 

 Installeren hardware (servers en PC’s) en software op locatie 

    
 Rol : Programmeur, tester, beheerder 

 Opdrachtgever : Carto B.V. 

 Periode : 1994-1997 

 Taal/database : Clipper, dBase, Delphi / dBase, FoxPro 

 Resultaat : Ontwikkelen en bouwen van applicaties en geografische 

informatiesystemen voor verkeer en verkeersveiligheid.  

 Telefonische ondersteuning klanten. 

 Programmeur  

 Beheerder van een peer to peer netwerk. 

 


