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PROFIEL 

 Ervaren lead Java developer met 10 jaar ervaring in deze rol. 

 Echte (Java) backend liefhebber. 

 Pragmatisch, gaat bij voorkeur voor de best mogelijke oplossing maar is niet bang hier vanaf 
te wijken indien de situatie hierom vraagt. 

 Teamplayer: Houdt er van om samen met een team software te ontwikkelen ipv in stilte 
problemen op te lossen. 

 Coach: Is altijd bereid collega’s te helpen met het oplossen van problemen en het verbeteren 
van hun capaciteiten. 

 

 

 

ERVARING 

GameHouse Eindhoven 

Lead backend developer 2015 – heden 

Verantwoordelijk voor het backend team waarin we verantwoordelijk zijn voor de backend van 
de websites van gamehouse, de backend van de games, als ook interne tooling. 

Gebruikte technieken: 

 Java 

 Spring 

 Hibernate / JPA2 

 RabbitMQ 

 Microservices 

 Restful backends 

 Jenkins 

 Docker 

 Junit 

 GIT 

 Scrum 

 

Citrus software Oisterwijk 

Software Architect 2013 – 2015 

Als software architect was ik verantwoordelijk voor de architectuur van het Facet project. 
Daarnaast vervulde ik ook de rol van lead developer binnen een team van 7 man. 
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Gebruikte technieken: 

 Java 

 Spring 

 Javascript / jQuery 

 Spine 

 Freemarker 

 Maven 

 Jenkins 

 Junit 

 Scrum 
 

Smile Den Bosch 

Lead developer 2012-2013 

Als lead developer was ik verantwoordelijk voor het aansturen van het ontwikkelteam rondom 
het smile platform. Aangezien het team bestond uit slechts 3 personen was ik ook grotendeels 
verantwoordelijk voor alle Java programmatuur. 

Gebruikte technieken: 

 Java 

 Hibernate 

 SQL Server 2008 

 Struts2 

 Tiles 

 Javascript / jQuery 

 Less 

 Scrum 

 

bGenius Groningen 

Lead developer 2007-2012 

Verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van bGenius en het aansturen van een team van 
+/- 15 developers. Naast Java programmeur was ik ook de SQL “goeroe” om de hoge 
performance eisen van bGenius waar te maken. 

Gebruikte technieken: 

 Java J2EE 

 JSP 

 Hibernate 

 Javascript / jQuery 

 SOAP 

 Cassandra 

 Amazon services (S3, EC2, DynamoDB) 

 CSS 

 SQL Server 2005 & 2008 

 Scrum 

 



ChipSoft Drachten 

Software developer 2004-2007 

Ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten binnen het CS-EZIS (ChipSoft Elektronisch Zorg 
Informatie Systeem) met behulp van Delphi .COM. Naast het ontwikkelen van nieuwe features 
leverde ik ook support aan ziekenhuizen rondom technische implementaties. 

Gebruikte technieken: 

 Delphi (COM) 

 SQL Server 2000 
 

ChipSoft Drachten 

Stagiair, Software developer 2004 

Tijdens mijn afstudeer stage heb ik software ontwikkeld waarmee het mogelijk is gemaakt acties 
te ondernemen op veranderingen van ieder willekeurig object binnen het algemene CS-EZIS 
platform  

Gebruikte technieken: 

 Delphi (COM) 

 SQL Server 2000 
 

Van der Let & Partners Heerenveen 

Stagiair, Software developer 2002 

Tijdens mijn stage heb ik een uitgebreide webcounter ontwikkeld (genaamd LetsStat Pro) in 
PHP. 

Gebruikte technieken: 

 PHP 

 MySQL 

 Javascript 

 CSS 
 

OPLEIDING / CERTIFICATEN  

  

1994 – 2000: VWO – Bornego college, Heerenveen 

Vakkenpakket: Nederlands, Duits, Engels, Wiskunde B, 
Natuurkunde, Scheikunde, Economische wetenschappen 2 en 
recht 

2000 – 2004: Hogere Informatica – NHL, Leeuwarden 
Afstudeerrichting: Communicatie 

2007: Java Programming for OO Programmers – Twice IT training 

2008: Designing SQL Server 2005 Server-Side Solutions (2781) - Info 



Support 

2008: Designing SQL Server 2005 Databases (2782) - Info Support 

2008: MCITP Microsoft SQL Developer 2005 (Examens: 70-431, 70-
442, 70-443) 

2009: Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server 
2005 (M2784) Compu-Train 

2011: Communicatie training: “Goed waarnemen, juist interpreteren 
en effectief communiceren” – Schouten & Nelissen 

2012: Enterprise Java Architectuur - vijfhart 

2013: Accelerating Java Applications - jPinpoint 

 


