Personalia
Gordon Rappange
Duigendreef 17
Oosterhout
06-14321733
g.rappange@grantic.nl
Profiel:

Gordon Rappange is een full stack Microsoft (BI) ontwikkelaar met ruim
vijftien jaar ervaring op het gebied van systeemontwerp,
systeemontwikkeling en (BI-) implementaties. Hiervan heeft hij ruim
acht jaar voor verschillende detacheringsbureaus gewerkt (o.a.
Syntegra, CGI voormalig Logica/CMG en IMN) en is hij de laatste jaren
als zelfstandig ondernemer en freelance Microsoft .NET/BI consultant
zijn IT bedrijf Grantic B.V. aan het uitbouwen.
Hij heeft ervaring in het gehele project levenscyclus en heeft daarbij
gebruik gemaakt van verschillende methoden (scrum) en technieken.
Door de vele rollen die Gordon succesvol vervuld heeft, is hij op vele
vlakken inzetbaar en kan daardoor altijd een goede bijdrage leveren aan
een project. Grote inzet, motivatie en kwaliteit van geleverd werk zijn
kenmerken die bij Gordon horen.
Gordon is MCAD en MCSD gecertificeerd en houdt zich veel bezig met
Microsoft Windows Azure (cloud websites, services en mobile apps) en
iOS app ontwikkeling. Hij houdt zijn kennis up-to-date, naast cursussen
en zelfstudies (pluralsight), door het volgen van verschillende developer
days zoals SDN, MS Build, Devnology, Microsoft TechDays, .NET Zuid
community. Daarnaast is hij ook zeer geïnteresseerd in Agile werken en
is dan ook lid van de Agile Breda community.

Hobby’s

Noemenswaardige
klanten/projecten

Linkedin

Gitaar, voetbal, mtb’en

Amadeus Hospitality (reis)
Abn Amro Commercial Finance (financieel)
Interpolis/Achmea (verzekeringen)
Pon (auto-industrie)
Procter & Gamble (consumentengoederen)
Rabobank (financieel)
Raet/YouForce (hrm & payroll)
Sunweb group (reis)
Shell (afdeling internal global audit)

http://nl.linkedin.com/in/grappange
https://www.rappange.info

CV Bijgewerkt

01 November 2021

Werkervaring / Projecten
December 2020 - heden

Achmea
Tilburg
Full stack ontwikkelaar (.net / anglular / azure / sitecore)
In een devops team meegewerkt aan de onderhoud (toevoegen
nieuwe features) van web api’s voor het afsluiten van een aov
verzekering. Daarnaast ook mede-verantwoordelijk voor het
onderhoud van de portals/sales funnels die gebouwd zijn in Sitecore.
(oa
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/inkomensverzekeringen/arbeid
songeschiktheidsverzekering/direct-afsluiten/premieindicatie)
-

juli 2020 – november 2020

Visual Studio 2019/2022 C# / Angular 10 / .net 4.8
Scrum
Azure DevOps
Streamserve
SAP

VGZ
Arnhem
Full stack ontwikkelaar (.net / angular / k8s / azure )
Meegewerkt aan de doorontwikkeling van een voice chat bot. Bij de
afdeling innovation van VGZ is een voice-chat bot ontwikkeld waarmee
klant contacten kunnen worden afgehandeld via de telefoon. Hiervoor
meegewerkt aan een management tool zodat flow bouwers, flows
(bpmn) kunnen ontwikkelen om gesprekflows te kunnen modeleren,
denk hierbij aan adreswijziging doorvoeren, opvragen vergoedingen
etc.
-

augustus 2018 – juni 2020

Visual Studio 2019 C# / Angular 9 / .net core 5.0
Scrum
Azure DevOps
Azure SQL
K8s / Azure dev spaces
Telecats API

Amadeus Hospitality
Breda
Full stack ontwikkelaar (Azure)
In een scrum team van 8 personen (5 dev, 2 qa, 1 po)
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een cloud Property
Management Systeem, dit team had als domein accounting
(folios/ledgers/postings/payment). Zowel front end (angular) als
backend (C#) ontwikkeling gedaan. Daarnaast veel bezig gehouden
met testautomatisering d.m.v. inzet selenium in frontend en specflow
in de backend.
-

Visual Studio 2019 C# / Angular 6
Scrum
Azure DevOps
Azure SQL
Selenium (BDD / given-when-then)
Acceptance tests met SpecFlow.

januari 2016 – juli 2018

Rabobank International (Via Grantic B.V)

Utrecht
Sr. BI Ontwikkelaar
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een workflow engine in een
bestaande credit rating systeem en voor de ontwikkeling van de
datawarehouse t.b.v. reporting. Gewerkt in een scrum team van 12
personen waarvan zeven ervaren sr. Ontwikkelaars, alles volgens TDD.
oktober 2014 – december 2015

Visual Studio 2017 C#
Scrum
TFS 2017
SqlServer 2016 SSIS/SSRS
Selenium
Acceptance tests met SpecFlow.
Architecture principes als TDD, MVC en CQRS.
Coding principes als SOLID / IOC / DI / DSL

ABN Amro Commercial Finance (via Grantic B.V.)
Den Bosch
Sr. (BI) Ontwikkelaar / Architect
In een team van vier man verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
de Prepayment Module van ACF. Een windows applicatie die zorgt voor
de afhandeling van aanvragen voor asset based (facturen/voorraden)
leningen. Daarnaast aansluiting op een nieuw core systeem (aquarius)
gerealiseerd middels web services.
-

januari 2014 – september 2014

Visual Studio 2013/2015 Vb.NET
Scrum
TFS 2013
SqlServer 2014 (SSIS)
Lid van het architectuur board
HPD - Aquarius (factoring ERP)

Sundio group / Sunweb (via Grantic B.V.)
Rotterdam
Sr. Ontwikkelaar / scrum master
Ontwikkeling van de gateway tool. Deze tool (scheduled windows
applicatie) importeert accommodaties, prijzen (inclusief kortingen), en
voorraden van leveranciers (via xml koppelingen) naar een centrale
database van Sundio. De data wordt daarna d.m.v stored procedures
geëxporteerd naar het backoffice system genaamd Davinci
(http://www.bewotec.de/davinci.html).
-

maart 2012 – december 2013

Visual Studio 2012, ASP.NET / C# .NET
Scrum / Agile
Unit/Integration tests (Test driven development)
SVN / TeamCity
SqlServer 2012 (SSIS / SSRS)

Raet / Youforce (via Grantic B.V.)
Amersfoort
Sr. Ontwikkelaar

Het huidige payroll systeem van Raet geschikt gemaakt voor
Administratie en Accountants Kantoren (AAK project). Vooral backend
ontwikkel werk in C# in een 3-tier architectuur met koppelingen naar
verschillende interne (self service, dossieronline) en externe partijen
(deloitte, postnl).
-

december 2011 – heden

Visual Studio 2012, ASP.NET / C# .NET 4.0
Scrum team (begeleiding door prowareness)
Unit tests/Integration tests (BDD)
TFS 2012
SqlServer 2008r2
EAV database model.

Wial B.V. (via Grantic B.V.)
Etten-Leur
Architect / Technisch projectleider (Dynamics NAV)
In een team van vier ontwikkelaars een nieuw architectuur opgezet
voor de koppeling van het nieuwe extranet van Wial (mvc4) met
Microsoft Dynamics Navision 2009 r2 voor de verwerking van
verkoop/inkoop orders. Daarnaast ook het intern ontwikkelproces
geprofessionaliseerd (inzet TFS 2012), gedocumenteerd en
geoptimaliseerd.
-

september 2011 – november
2011

Visual Studio 2013, .NET 4.5 / MVC4 / Jquery / Knockout
Visual Studio Online (tfs cloud)
Sqlserver 2008 r2
Microsoft Dynamics 2009 r2 Webservices.

Carglass B.V. (via Grantic B.V.)
Son
Senior .NET ontwikkelaar
Als senior .net ontwikkelaar een planningssysteem (wcf service)
ontwikkeld met een interface naar een fox pro backend dat gebruikt
wordt binnen carglass voor het inplannen van monteurs op mobiele
locaties. Daarnaast ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het
online bookingsysteem (OLB) van Carglass (http://www.carglass.nl).
-

juli 2011 – december 2011

Windows Communication Foundation (WCF)
.NET 4.0
Sqlserver 2008 r2
Foxpro .NET Webservices

Procter & Gamble (via Grantic B.V.)
Brussel / R’dam / Made
Technisch projectleider / Senior BI Ontwikkelaar (BI / ETL)
Voor een wereldwijde speler op de fast consumer goods markt een
nieuw project opgezet en geïmplementeerd met een team van vijf
ontwikkelaars. Het betreft een simplificatie project voor de prijslijsten
van P&G. De eerste stap was het importeren van tabellen uit SAP in
een centrale datawarehouse in SqlServer (ETL proces) waar daarna
d.m.v. een website prijslijsten gegenereerd kunnen worden voor
klanten van P&G.

Gebruikte technologieën:
•
Visual Studio 2010, .NET 4.0
•
Sqlserver 2008 R2 (SSIS / SSRS)
•
Gembox (voor MS Excel 2010 document generatie)
•
nUnit
•
Website: ASP.NET, Javascript, MVC3, Jquery, C#,
EntityFramework 4.0, aspnet membership
september 2010 – juni 2011

Habufa (via Grantic B.V.)
Regio Eindhoven
Senior .NET Ontwikkelaar
Centrale Beeldbank geïmplementeerd voor het onderhouden van
product/artikel foto’s. Website ontwikkelt voor de aanvraag van
artikel/sfeer foto’s door klanten van de opdrachtgever.
Verschillende Windows applicaties geïmplementeerd voor het
onderhouden van de artikel/sfeer foto’s en het goedkeuringsproces
hiervan door medewerkers van de opdrachtgever.
Synchronisatie tool (system tray) ontwikkelt voor de
vertegenwoordigers van de klant om de foto’s uit de beeldbank
“offline” te kunnen presenteren op de laptop.
Gebruikte technologieën:
•
Visual Studio 2010, .NET 4.0, Oracle 9i / 10i,
•
WCF voor communicatie van laptop met centraal beeldbank.
•
Website: ASP.NET, Javascript, MVC Razor, Jquery.
•
Winforms: Devexpress v10.
•
Aspnet membership

juli 2010 – augustus 2010

Grantic B.V.
Oosterhout
.NET Architect / Sr. Ontwikkelaar
Website geïmplementeerd voor de registratie en planning van paarden
en maneges. Daarbij drie ontwikkelaars aangestuurd en on time en on
budget het systeem opgeleverd.
Gebruikte technologieën: Visual Studio 2010, .NET 4.0, SQLServer
2008 R2, ASP.NET, Javascript, AjaxToolkit, Telerik controls, DayPilot
(calendar control), LINQ.

april – juni 2010

Aspa Benelux B.V. (via Grantic B.V.)
Houten/Tilburg
.NET Architect / Consultant
Generieke SOA Architectuur opgezet en geïmplementeerd voor klanten
van Aspa (oa Europese Commissie). Klanten kunnen m.b.v. deze
website orders plaatsen bij Aspa waar deze orders vervolgens direct
worden aangemaakt in SAP (via een SAP XI interface).
Gebruikte technologieën: Visual Studio 2008, .NET 3.5, SQLServer
2008, Crystal Reports 12 (bestellijst, rapportages), ASP.NET,
Javascript, AjaxToolkit, Telerik controls.

december 2009 – maart 2010

Reviva B.V. (via Grantic B.V.)
‘s Hertogenbosch

.NET consultant
Verschillende logistieke maatwerksoftware/websites (order import,
orderverwerking en order versturen) ontworpen en ontwikkeld voor
o.a. eindklanten als Vodafone en KPN (HI). Tevens technisch
projectleider bij KPN.
Gebruikte technologieën: Visual Studio 2008, .NET 3.5, SQLServer
2005, Crystal Reports 12 (voor rapportages), ASP.NET

September 2009 – november
2009

Shell (via Grantic B.V.)
Den Haag
BI Developer / .NET consultant
Voor Shell Global Internal Audit een generator ontwikkelt (in C# en
het SSIS objectenmodel) die a.h.v. input via een asp.net website, on
the fly SSIS packages (dtsx) genereerd. Hierbij zijn er verschillende
bron databases (SAP, LotusNotes, Oracle, SqlServer) en een
doeldatabase mogelijk (Microsoft Sqlserver 2008).
Gebruikte technologieën zijn Visual Studio 2008, .NET 3.5, SQLServer
2008 (SSIS objectmodel), LINQ, ERPConnect (.net connector for SAP),
ASP.NET

januari 2009 – augustus 2009

NIOO / GRIEL (via Grantic B.V.)
Breda/Schiedam
Registratie applicatie
C#/BI, ASP.NET ontwikkelaar
Meegewerkt (drie ontwikkelaars) aan de ontwikkeling van een
registratie applicatie voor het ringen van vogels voor het NIOO (Het
Nederlands Instituut voor Ecologie). Daarnaast de migratie van een
legacy database naar Ms SqlServer 2008 uitgevoerd en begeleid in
SqlServer Integration Server (SSIS)
Gebruikte technologieën zijn Visual Studio 2008, .NET 3.5, SQLServer
2008 (o.a. spatial datatype gebruikt), LINQ, Telerik 2008 Q3 controls.

augustus 2008 – december
2008

KantoorOnline / BINN (via Grantic B.V.)
Breda
Document management systeem
Architect / sr. C#, ASP.NET ontwikkelaar / Projectleider
In een team van vier personen een document management systeem
ontwikkeld voor een internet startup. Gebruikte technologieën zijn
Visual Studio 2008, .NET 3.5, SQLServer 2005, WCF 3.5, ETL vanuit
Unit4, Telerik 2008 Q4 controls, ASP.NET

april 2008 – juli 2008

Bottom-Line group (via Grantic B.V.)
Breda/Vught
Logistiek
.NET architect/ SR. Ontwikkelaar (VB.NET) / Projectleider
Voor Bottom-Line zijn er een tweetal applicaties ontwikkeld, Delivery
Execution en Delivery Confirmation. Delivery Execution maakt het voor
de planners mogelijk om vrachtwagens op elk willekeurig tijdstip te
tracken en tracen (via gps), tot 6 maanden terug, op een kaart van

Nederland/België (kaart informatie komt van PTV). Daarnaast wordt
order informatie zichtbaar op de kaart om te zien welke leveringen nog
moeten plaatsvinden. De Delivery Confirmation module importeert On
Truck Computer (OTC) gegevens van de daadwerkelijk gereden
informatie (gerealiseerde) en matched deze informatie met de
geplande informatie uit het planningssysteem. Daaruit worden door
het systeem taken aangemaakt voor de planner inclusief voorstellen
tot het oplossen van de taken.
Gebruikte technologieën zijn Visual Studio 2008, .NET 3.5, SQLServer
2005.

februari 2008 – maart 2008

KNZB (via Grantic B.V.)
www.Accreditatiemanager.com
Breda
Architect/sr .net ontwikkelaar (C#, ASP.NET)
In een samenwerkingsverband van Grantic B.V. met EventsIT is een
accreditatiesysteem ontwikkeld dat o.a. ingezet werd voor het EK
Zwemmen 2008 in Eindhoven, WK kwalificatie Volleybal in Rotterdam.
Met het systeem is het mogelijk om voor geregistreerde gebruikers
toegangsbadges uit te printen voor evenementen. Gebruikte
technologieën zijn Visual Studio 2008, .NET 3.5, Crystal Reports 2008
en SQLServer 2008 express, Telerik 2008, ASP.NET

augustus 2006 – januari 2008

Achmea / Interpolis (freelancer via id8)
Business Unit Sociale Zekerheid
Tilburg
Front-end Microsoft ontwikkelaar (C#, ASP.NET)

maart 2006 – juli 2006

❖

Voor het Fast-AOV project dat binnen het VCR programma van
de Rabobank valt, meegewerkt aan de ontwikkeling (service
oriented architecture) van een verkoopsysteem voor de lokale
Rabobanken.

❖

Team System Server

❖

Build Server opgezet

❖

Visual Studio 2005, C#, ASP.NET, SqlServer 2005

❖

Unit Testing

IBL Software (freelancer via id8)
Mentaal Beter (www.mentaalbeter.nl)
Breda
Microsoft VB.NET Ontwikkelaar/ BI Developer (SSIS)
❖

Als VB.NET ontwikkelaar een export applicatie ontwikkeld voor
het exporteren van gegevens uit een Sqlserver 2005 database
naar voor gedefinieerde ASCII bestanden. Dit ter uitbreiding
op het registratie pakket voor GGZ instellingen dat is
ontwikkeld door IBL-Software.

❖

De export applicatie is ontwikkeld in SQLServer 2005 SSIS
(Integration Services) en zelf ontwikkelde validatie
componenten in VB.NET.

❖

november 2005 – februari 2006

Daarnaast uitgebreid onderzoek gedaan en verslag uitgebracht
hoe Analysis Services 2005 ingezet kan worden in het huidige
registratie systeem.

Achmea / Interpolis (freelancer via id8)
Business Unit Schade Particulieren
Tilburg
Microsoft C# Ontwikkelaar

juni 2005 –oktober 2005

❖

Voor de verkoop afdeling van Interpolis Schade Particulieren in
een team van 12 man (5 ontwikkelaars) een nieuw verkoop
applicatie ontwikkeld voor de verkoop van schade
verzekeringen aan particulieren.

❖

Voornamelijk bezig gehouden met de bouw van uitgewerkte
use cases in een strak gepland RUP ontwikkeltraject.

❖

Veel kennis opgedaan van WinForms in combinatie met .NET
Remoting/Webservices en SOA en daarnaast veel ervaring
opgedaan met alle facetten op RUP gebied en de RUP tools van
Rational.

Pon – Motiwise (via Logica)
Marketing
Leusden
Microsoft BI Consultant / Sharepoint Portal beheer

januari 2005 – mei 2005

❖

Motiwise is een bedrijf dat producten aanbied (rapportages,
adressen), op het gebied van marketing, aan alle dealers en
importeurs (Volkswagen, Seat, Porsche en Skoda) in
Nederland. De producten worden via een portal (Sharepoint
Portal Server 2003) aangeboden.

❖

In de rol van service coördinator verantwoordelijk voor het
beheer (oplossen van problemen, uitvoeren van nieuwe
functionaliteiten) van de onderliggende datawarehouse, de ETL
processen, de portal en van maatwerk C#/ASP.NET applicaties
(WebSelector, Beheermodule, OLAP kubussen, DTS,
Webservices) in een team van drie man.

Rodamco (via Logica)
Marketing
Rotterdam
Microsoft CMS Implementatie Internet site
❖

Rodamco EU heeft besloten om de huidige corporate internet
site en de verschillende country websites te vervangen door
een uniforme website die ze zelf kunnen onderhouden.

❖

In de rol van systeem ontwikkelaar verantwoordelijk voor de
opzet van de architectuur, ontwikkeling van webcontrols in C#
en de implementatie van Microsoft Content Management
Server 2002 bij Rodamco. Na afloop van de implementatie een
tweedaagse workshop gegeven voor de eindgebruikers.

❖

Tijdens dit project zelfstandig een tool geschreven in C#
(winform) waarmee eenvoudig onderhoudsfuncties uitgevoerd
kunnen worden zoals het verwijderen van postings (recursief),

zoeken van postings, export functie van de gehele
websitestructuur naar excel etc. (Gotdotnet: CMSTool 2005).
aug. 2004 – december 2004

Pon – Motiwise (via Logica)
Marketing
Leusden
Microsoft C#/ASP.NET ontwikkelaar

December 2001 – juli 2004

❖

Voor MotiWise is een website ontwikkeld waarmee het voor
autodealers mogelijk is om adres selecties uit te voeren voor
marketing doeleinden (apk keuringsbrieven, mailings etc). De
adres- en voertuiggegevens worden via verschillende
instellingen aangeleverd door middel van Webservices/SOAP
aan o.a. het RDW.

❖

In de rol van systeem ontwikkelaar verantwoordelijk voor het
ontwerp, de opzet van de architectuur en de ontwikkeling van
de WebSelector. Verder zijdelings ervaring opgedaan met
Sharepoint Portal Server 2003 en Reporting Services.

IMN (Informatie Management Nederland)
Afdeling Smart System Engineering
Breda/Baarn
Microsoft C# / ASP.NET Ontwikkelaar

juni 2004 – juli 2004

❖

Voor IMN verschillende projecten uitgevoerd als functioneel
ontwerper en C#/ASP.NET ontwikkelaar.

❖

Enkele
o
o
o
o
o

projecten:
Lara, Dela (.NET 1.1 / Sqlserver 2000)
ZakenNet, Aegon (VB6/XML)
ABF, Bouwfonds (.NET 1.1 / SqlServer 2000)
VermogensPlanner, Zwitserleven (VB6/Access)
F&C - webbased rapportage system (ASP)

Dela (via IMN)
Project LARA
Breda
C#.NET Ontwikkelaar

februari 2004 – mei 2004

❖

Voor Dela werd samen met een vijftal teamleden het huidige
offertesysteem vervangen door een nieuwe. Het nieuwe
systeem is gebaseerd op Microsoft technologie en kenmerkt
zich door het gebruik van XML, VB.NET, C#, Microsoft
SQLServer 2000 en Visual Studio .NET.

❖

In de rol van systeem ontwikkelaar verantwoordelijk voor het
opzetten van de architectuur en de ontwikkeling daarvan. Het
ontwerp is vastgelegd middels de case tool Enterprise
Architect.

Adventure (via IMN)
Media
Breda
Systeem ontwikkelaar J2EE

augustus 2003 – januari 2004

april 2003 – juli 2003

❖

Adventure is een nieuw bedrijf dat de communicatie verzorgd
tussen mediabedrijven en media-exploitanten (telegraaf, nrp)
middels een eigen ontworpen en ontwikkelt middelware. De
technische invulling hiervan werd uitgevoerd door een project
team van vier man.

❖

Verantwoordelijk voor de uitbouw van het systeem met nieuwe
functionaliteiten. Het systeem kenmerkt zich door het gebruik
van J2EE architectuur en is ontwikkeld in Jbuilder 9.

Aegon Schadebedrijven (via IMN)
Marketing – Aegon ZakenNet
Breda
❖

Het ZakenNet is een belangrijk bedrijf kritisch offerte systeem
voor Aegon. Dankzij het systeem is het voor tussenpersonen
van Aegon mogelijk om premieberekeningen te maken en
offertes op te stellen van schadeverzekeringspakketten (zoals
zakenpakket, gezondwerkplan etc). De offertes kunnen
eventueel online naar de backoffice van Aegon worden
verstuurd middels SOAP/XML berichten. Leuk detail is dat de
pakketten online kunnen worden bijgewerkt met de nieuwste
premies en berekeningen.

❖

In dit project verantwoordelijk voor het ontwerp (in nauwe
samenwerking met productspecialisten van Aegon) en de
ontwikkeling van nieuwe pakketten (AOV, WAZ,
AutoMaatPakket etc). Ook werd de coördinatie van de
testactiviteiten waargenomen.

Bouwfonds (via IMN)
PersoneelsBeleid – ABF
Amersfoort/Baarn
Ontwerper – ASP.NET Ontwikkelaar

januari 2003 – maart 2003

❖

Bouwfonds wilde hun huidige personeelsbeoordelingssysteem
geschreven in Microsoft Access vervangen door een Intranet
applicatie met als onderliggende database Microsoft Sqlserver.
De applicatie diende gevoed te worden door hun
personeelsinformatiesysteem (PersMaster). Daarnaast werd
LDAP gebruikt voor de autorisatie.

❖

Voornamelijk verantwoordelijk voor het opstellen van de
specificaties en het opzetten van de architectuur evenals het
ontwikkelen van het systeem in Visual Studio 2003, LLBGen.

Aegon Schadebedrijven (via IMN)
Marketing – Aegon ZakenNet
Breda
❖

nov. 2002 – december 2002

Zie augustus 2003 – januari 2004

IMN (Informatie Management Nederland)
Financiële Afdeling - PRS
Breda
Functioneel Ontwerper – ASP.NET Ontwikkelaar

maart 2002 – oktober 2002

❖

IMN wilde hun huidige project en tijd registratie systeem
vervangen door een nieuwe gebaseerd op Microsoft .NET
technologie.

❖

Voornamelijk verantwoordelijk voor de analyse en ontwerp van
het systeem. Daarnaast meegeholpen met de bouw van de
business layer in C#.

Zwitserleven (via IMN)
Vermogensbeheer
Breda/Amstelveen
Ontwerper - VB6 ontwikkelaar

december 2001 – februari 2002

❖

De afdeling Vermogensbeheer had behoefte aan een
offertesysteem voor hun intermediairs. Dit systeem diende de
intermediair de mogelijkheid te bieden om
premieberekeningen (pensioen, AOW, premiedepot etc.) te
maken en offertes in pdf-formaat op te stellen.

❖

Verantwoordelijk voor de gehele ontwikkelcyclus.

F&C (via IMN)
Marketing
Breda/Amsterdam
ASP.NET Ontwikkelaar

september 1997 – november
2001

❖

F&C had de behoefte aan een web-gebaseerde financiële
rapportagesysteem (aandelen/obligaties etc.). Tevens diende
via een web interface, DTS Packages in SQLServer uitgevoerd
te worden.

❖

Verantwoordelijk voor de gehele ontwikkelcyclus.

BT Consulting (voorheen Syntegra B.V.)
Microsoft competence
Zoetermeer
Microsoft Ontwikkelaar
❖

Voor Syntegra in de rol van zowel ontwerper als ontwikkelaar
succesvol een groot aantal applicaties opgeleverd met behulp
van Microsoft technologie (Windows forms en web gebaseerd).
Voorbeelden hiervan zijn:
o Het opzetten van de architectuur (Microsoft DNA) en
de ontwikkeling van een Employee Self Service (eHRM)
portal voor ADP.
o De realisatie van een Service Network Portal voor alle
Compaq Resellers in EMEA, gebaseerd op Microsoft’s
DNA technologie in een team van 12 man.
o Rabobank (Rabofacet). Meegewerkt aan de
ontwikkeling van Financieel Beeld Klant (FBK).
o De complete ontwikkeling gerealiseerd van een online
productinformatie systeem voor Transmark.

Ondernemer/Freelancer:
2006 – Heden

Grantic B.V.
.NET/BI Consultant / Scrummaster, Oosterhout

2005 – 2006

id8
Microsoft .NET Freelancer, Breda

2004 – 2005

Logica (CGI)
Microsoft consultant, Divisie IDT, Rotterdam
Onder leiding van Associate Director Eric Brinkel

2001 – 2004

IMN (Informatie Management Nederland)
Microsoft (BI) ontwikkelaar, Afdeling Smart System Engineering,
Breda
Onder leiding van Harold Verstegen

1997 - 2001

BT Consulting (voorheen Syntegra BV)
Microsoft ontwikkelaar, Zoetermeer

Werkgevers:

Opleidingen/Certificaten

Technologieën

2012

Gesprekstechnieken voor coaching/projectleiders
Wim Donders / Tilburg

2007

.NET 2.0 / .NET 3.0
Achmea / Interpolis, Tilburg

2006

MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) .NET
MCAD (Microsoft Certified Application Developer) .NET
Zelfstudie, Breda

2005

Microsoft SqlServer Analysis Server
Temtec, ’s Hertogenbosch

2005

Microsoft SqlServer Reporting Services
Computrain, Utrecht

1999

Object Oriented Programming
DataSim, Amsterdam

1998

Functie Punt Analyse
Syntegra, Zoetermeer

1998

MCSD (Microsoft Certified Solution Developer)
VB6, SqlServer 6.5
Syntegra, Zoetermeer

1997

Hogeschool West-Brabant (Avans, University of Applied
Sciences, Bachelor degree in Information Technology)
Breda

Development
•
•

Visual Studio .NET 2003 – 2022
Visual Studio Code

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Team Foundation Server 2008 – 2017 (inclusief opzet en
inrichting) en Azure DevOps.
.Net Core 3.1 – 5.0
.Net Framework 2.0 – 4.8
.Net Core (mac/win)
ASP.NET / WinForms (WPF)
WCF (communication) / WF (workflow)
Zowel C# als VB.NET
Javascript/ Json /Ajax ControlToolkit / Jquery
MVC (Razor)
Angular 10
XCode (objective-c and swift iOS Development)

Databases
•
•
•

Microsoft SqlServer 2018(inclusief SSIS/SSAS)
SQL Azure
Oracle 9i / 10i

Reporting
•
•
•
•
•

SqlServer Reporting Server 2005-2018
SqlServer Analysis Server / PowerBI
SqlServer Integration Server
Crystal Reports 2008 / 12
Telerik Reporting

Test (frameworks)
•
•
•
•
•

nUnit
MSTest
Selenium
Specflow
BDD / TDD

LinkedIn Tag Cloud:

