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Opleiding
2000 – 2005
1996 – 2000
1990 – 1996

Kunstmatige Intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Afstudeerrichting kennistechnologie. Bul behaald op 3 mei 2005
Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
VWO aan de O.S.G. De Groene Driehoek te Hoogeveen
Eindexamen in de vakken: Nederlands, Engels, Natuurkunde, Scheikunde,
Wiskunde A, Wiskunde B en Biologie

Stage en afstudeeronderzoek
okt 2004 ‐ apr 2005

Afstudeerstage bij Everest bv in Den Bosch: Verificatie van kennisbanken.
De opdracht bestond uit een theoretisch literatuuronderzoek, opzet van algoritmiek,
bouw van een prototype verificatietool en de afstudeerscriptie

Cursussen
2005
2006
2008
2008
2010
2012

Masterclass Hypotheken (Hypsotech Management Consultancy bv)
Inzicht in invloed (Bureau Zuidema)
Communicatie & Gesprekstechnieken (Challenge training)
Advanced Business Modeling (Everest bv)
Masterclass Politiek I (D66 Utrecht)
Masterclass Politiek II (D66 Utrecht)

Functies en werkgevers
1998 – 2000
2000
2000 – 2008
2005 – 2007
2007 – 2009
2010
2008 – heden

Deeltijd verkoper bij de firma Hifi Corner te Groningen
Eigen internetbedrijf met mijn broer
Webdesigner bij Makelaardij van Santen de Hoog bv te Groningen
Business engineer bij Everest bv te Den Bosch
Projectleider bij Everest bv te Den Bosch
Business engineer bij Nationale Nederlanden (freelance)
Zelfstandig ondernemer / eigenaar eigen bedrijf: Expotis Webdesign

Relevante werkervaring
2000 – 2008



Zelfstandig webdesigner

Ontwikkeling en onderhoud van een makelaarwebsite. Mijn werkzaamheden bestonden uit het
bedenken en implementeren van diverse functionaliteiten zoals, inlogrollen, uitgebreid woningbeheer,
foto‐, video‐ en documentupload, nieuwsberichten, statistieken en content management.
Ontwikkeling en onderhoud van diverse kleinere websites met dynamische content, gekoppeld aan
een zelfontwikkeld CMS.

apr 2005 – apr 2007

Business engineer/teamleider bij Everest bv

Nationale Nederlanden, Rotterdam en Den Haag


Ontwikkeling van een kleine front‐Office applicatie; de Lijfrenteverkenner. Zelfstandig gewerkt aan het
functioneel ontwerp en het modelleren van de kennis.



Ontwikkeling van de een nieuw online aan te vragen schadeverzekeringspakket. Deze nieuwe
pakketverzekering kon geheel STP worden verwerkt en heeft bij Nationale Nederlanden veel aandacht
gekregen. In eerste instantie als teamlid meegewerkt, later als teamleider. De werkzaamheden
bestonden uit analyse en ontwerp, realisatie van de Front‐Office applicatie, realisatie van koppelingen
met de BackOffice, planning, rapportage en issuemanagement.



Ontwikkeling van een online portaal voor werkgevers waar zij hun pensioen‐ en beleggingsproducten
kunnen inzien. Werkzaam geweest als teamleider waarbij vooral planning, rapportage en issues
centraal stonden.

apr 2007 – jan 2008

Projectleider bij Everest bv

ING Griekenland, Den Bosch en Athene, Griekenland


Ontwikkeling van een front‐Office applicatie voor de aanvraag van levensverzekeringen. Een
dynamisch project waarbij ontwerp en bouw zeer snel tot stand komen. Als projectleider was ik
verantwoordelijk voor de planning en aansturing van een klein team van 5 mensen. De samenwerking
met Grieken en de verblijven in Athene maakte het project extra dynamisch en interessant.

jan 2008 – okt 2008

Teamleider bij Everest bv

Aegon, Den Haag


Ontwikkeling van twee front‐Office applicaties voor het consumenten portaal van Aegon. Eén voor de
aanvraag van een autoverzekering en één voor de aanvraag van een uitvaartverzekering. Als
teamleider stuurde ik twee kleine teams aan. Tevens was er regelmatig contact met betrekking tot de
requirements en diverse projectissues.

apr 2009 – 2010

Opdracht Troostwijk Taxaties bv

Troostwijk Taxaties BV, Amsterdam


Ontwikkeling van diverse Google Maps applicaties voor een taxatiebeheersysteem van Troostwijk
Taxaties bv. De opdracht bestond uit het opzetten van het functionele en technische ontwerp en
vervolgens de ontwikkeling van Google Maps kaarten waarin de locaties van taxaties en
marktransacties opgezocht en gevisualiseerd werden. De applicaties maakten deel uit van en moesten
gekoppeld worden met het taxatiebeheersysteem TREVALAR.

apr 2010 – jun 2010

Business engineer bij Nationale Nederlanden (freelance)

Nationale Nederlanden, Den Haag



Opstellen van de system requirements, processchema's en functioneel ontwerp voor een
schadeverzekeringspakket voor bedrijven. Hiertoe heb ik diverse sessies met vertegenwoordigers van
de business georganiseerd en geleid.
Gewerkt aan diverse changes en uitbreidingen aan een Ziekengeld offerte applicatie. Er moesten
wijzigingen gemaakt worden aan de applicatie met behulp van de modelleerapplicatie Aquima van
Everest en de functionele ontwerpen moesten eveneens worden aangepast.

okt 2008 – heden

Zelfstandig ondernemer

Expotis Webdesign, Utrecht







Opzetten van mijn eigen bedrijf, Expotis Webdesign (zie www.expotis.nl), bestaande uit twee pijlers:
Expotis Webshop en Expotis Real Estate. (zie www.expotis‐webshop.nl en www.expotis‐real‐estate.nl).
In de loop van de jaren een uitgebreide klantenkring opgebouwd en daarnaast mijn expertise op het
gebied van webdesign en webdevelopment steeds verder uitgebreid.
Expotis Webshop: Ontwerp & ontwikkeling van een webwinkel CMS voor kleine en middelgrote
webwinkeliers. Ontwerp, ontwikkeling, oplevering en onderhoud van diverse webwinkels voor
meerdere uiteenlopende klanten en opdrachtgevers gebaseerd op dit webwinkel CMS.
(zie ook het portfolio op www.expotis‐webshop.nl/portfolio/)
Expotis Real Estate: Ontwerp & ontwikkeling van een makelaarwebsite CMS. Ontwerp, ontwikkeling,
oplevering en onderhoud van diverse makelaarwebsites gebaseerd op dit makelaarwebsite CMS.
(zie ook het portfolio op www.expotis‐real‐estate.nl/portfolio/)
Samenwerkingsverbanden opgezet met andere bedrijven en zzp‐ers op het gebied van online
marketing, grafisch design, SEO en copy writing om zo een bredere en professionelere dienstverlening
te kunnen bieden aan de klanten en opdrachtgevers van Expotis.

Nevenactiviteiten
1997 – 2003
1998 – 1999
2000
2000
2001
2002
2009 – heden

Actief lid van de Algemene Studentenvereniging Dizkartes te Groningen
Penningmeester en Hoofd Acquisitie van de Almanakcommissie van de
A.S.V. Dizkartes
Contactpersoon van de Acquisition Task Force van de A.S.V. Dizkartes
Lustrumboekcommissie en Coördinator Regionaal Acquisitie Beleid van het
Tweede Lustrum van de A.S.V. Dizkartes
Penningmeester Vereniging van het Bestuur der A.S.V. Dizkartes
Voorzitter Commissie voor Integraal Acquisitiebeleid van de A.S.V. Dizkartes
Lid van D66, meegedaan aan workshop voor debatteren.

Vaardigheden
Goed spreken, lezen en schrijven van de Engelse taal.
Redelijk tot beperkt spreken, lezen en schrijven van de Duitse en Franse taal.
Ruime ervaring met de computerprogramma’s MS Office, Corel Graphics Suite, Adobe Dreamweaver CS5.
Redelijke ervaring met de computerprogramma’s JBuilder, Borlandt Delphi, XML Spy.
Redelijke kennis van de programmeertalen Pascal, Prolog en ACT‐R.
Uitgebreide kennis van de programmeertalen Java, Javascript, ASP, PHP, CSS3, (X)HTML4, (X)HTML5 en MySQL.

Hobby’s
Muziek, zelfbouwspeakers, skiën, snooker, hardlopen, mountainbiken.

