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Opleidingen
2014 - 2018

HBO-ICT Software Engineering, Hanzehogeschool — Groningen
Succesvol afgerond in combinatie met het Honours-traject. In de minor periode van deze
opleiding heb ik bovendien succesvol de Honours-minor Da Vinci / Entrepreneurship
volbracht met een 8,5 als eindcijfer.

2009 - 2014

HAVO, Dollard College — Winschoten
Profiel Economie & maatschappij. Diploma behaald in 2014.

Werkervaring
2021 - heden

Founder, Bricqer B.V. — Landelijk
SaaS-software Bricqer biedt online verkopers van LEGO®-artikelen alle functies en tools
die zij nodig zijn om het volledige bedrijfsproces te optimaliseren.

2018 - heden

Full-stack software engineer, Panq B.V. — Eindhoven
Ontwerpen en ontwikkelen van high-performance en high-throughput applicaties.

2008 - heden

RobbytuProjects — Groningen
2008 - heden — Full-stack software engineer
Het adviseren bij, en ontwikkelen van, websites en web apps. Variërend van simpele
webshops tot complexe apps en immersive digital experiences. Werk voor onder andere
Volkenkunde museum Deshima Experience, FloatScans, Smiler, ClimateScan.
2011 - heden — Network Administrator
Het onderhouden van verschillende bedrijfskritische servers en de onderliggende
netwerkinfrastructuur in een Windows (2008 R2, 2012 R2) en Linux (Debian)-omgeving.
Eind 2020 is de Windows-infrastructuur gemigreerd naar Microsoft 365.
2012 - 2015 — iOS ontwikkelaar
Het ontwikkelen van op maat gemaakte iOS-applicaties, o.a. voor Weerplaza en scholen.

2014 - 2016

Migration Engineer, YoungCapital / SPIE — Landelijk
Op projectbasis migreren en upgraden van klant systemen. Klanten zijn onder andere de
Politie, het UWV en verschillende gemeenten.
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2014

Klantadviseur, Menzis — Groningen
Het begeleiden van klanten bij het samenstellen van een passende zorgverzekering.

Stages
2018

Devhouse Spindle — Groningen
Onderzoek naar het herorganiseren van complexe permissies en autorisaties in moderne
Django en React web apps.

2017

Panq B.V. — Eindhoven
High-performance managementtool voor het beheren van grote hoeveelheden IPgegevens. De tool heeft de mogelijkheid gegevens geavanceerd te filteren.
Synchronisatie vindt plaats via verschillende API-koppelingen, zoals met RIPE en ARIN.

2016

Mediapioniers B.V. — Sneek
Mobiléa is een cross-platform e-health app op basis van Ionic en AngularJS. Tijdens deze
stage ontwikkelde ik een Remote Support-oplossing, waarmee zorgmedewerkers tijdens
een videogesprek het scherm van de hulpbehoevende kunnen zien en overnemen.

2013

BaseIP B.V. — Amsterdam
In het datacenter bijplaatsen van nieuwe dedicated servers en repareren van bestaande
servers. Op afstand, vanuit kantoor, configureren en monitoren van de servers.

Computervaardigheden
Technologieën

Software

-

HTML5, CSS3, SASS, Javascript, React, Vue, AngularJS, PHP, MySQL, Postgresql,
Python, Django, REST framework, Java, Objective C, Swift;
Docker, Kubernetes (Helm charts, YAML manifests), CI/CD;

-

Windows Server 2003, 2008, 2012; Active Directory; Exchange Server 2010, 2013;
VMware vSphere, Proxmox;
Atlassian JIRA (zowel gebruik als beheer), GitLab (zowel gebruik als beheer), GitHub;
JetBrains suite (IDEA, PyCharm, DataGrip);
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Microsoft Office, Apple iWork.

Nevenactiviteiten
In november van 2017 heb ik als coach meegewerkt aan de Django Girls workshop. Tijdens deze intensieve
workshop leren deelnemers een volledige website op basis van het Django framework te schrijven. Als
coach begeleide ik een groep van vier personen tijdens de workshop.
In 2014 onderhield ik één van de grootste Minecraft-servers in Nederland, waar we in minder dan een jaar
tijd meer dan 35.000 geregistreerde leden welkom hebben mogen heten. Ik stuurde een groep van vijf
vrijwilligers aan bij het beheer van het platform.
Naast online werkzaamheden ben ik off-line een grote liefhebber van honden. Ik heb enige tijd enkele
honden in de buurt uitgelaten tegen een kleine vergoeding. Tegenwoordig loop ik met mijn eigen hond en
mag ik dat graag combineren met fotografie.

Talenkennis
Nederlands
Uitstekend in geschrift en spraak

Engels
Goed in geschrift en spraak
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