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Functioneel testen/beheer/ontwerpen, implementeren 

CURRICULUM VITAE 
 

PERSONALIA  

Naam Martijn Machiel Burger 

Adres Anne Franklaan 54 

1403 HS  Bussum 

Telefoon mobiel 06 - 4555 0492 

E-mail werk@citoyen.nl 

Geboren op 5 maart 1969, te Weesp 

BSN 173453752 

   

ALGEMEEN 

Als freelance consultant ben ik graag de schakel tussen het gebruikersveld en de techniek, en voel mij in beide 

werelden thuis. Ik vind het leuk de informatiebehoefte, wensen, acceptatiecriteria of problemen boven water te 

krijgen bij belanghebbenden, om deze vervolgens in samenspraak met opdrachtgever, gebruikers en bouwteam 

om te zetten in een analyse, specificaties en/of een verbeterde applicatie. Maar ook het implementeren van 

nieuwe IT-oplossingen, en ervoor zorgen dat gebruikers zo snel en makkelijk mogelijk weer aan het werk 

kunnen hebben mijn interesse. 

Mijn basis in de IT is het testvak, maar ik heb ook ervaring als functioneel beheerder, opleider, implementatie 

begeleider, ontwerper en informatieanalist, allemaal functies die tussen techniek en gebruiker in zitten. Graag 

werk ik daarbij in een team, zodat ik kan “sparren” met collegae.  

Ik heb met name voor overheid en semi-overheidsinstanties gewerkt. Mijn laatste opdracht was bij de gemeente 

Amsterdam: het begeleiden van gebruikers in het acceptatietesten voor een migratie naar een Citrix omgeving. 

 

PROFIEL 

Communicatief vaardig, organisatie- en improvisatievermogen, resultaatgericht, pragmatisch, overtuigend, 

sociaal vaardig, teamspeler, snel ingewerkt, stressbestendig, zelfstandig. 

 

OPLEIDINGEN 

1981-1987 VWO Rijksscholengemeenschap, Gouda 

 
vakken Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Wiskunde B, 

Natuurkunde, Scheikunde 

1987-1988 TU Delft Industrieel Ontwerpen 

1988-1995 Univ. Utrecht Fysische Geografie (afgestudeerd) 

 
Specialisatie 

hoofdbijvak 

Landevaluatie (landgeschiktheidsonderzoek) 

Verwerking van satellietbeelden m.b.v. Geografische Informatie Systemen 

 

GEVOLGDE CURSUSSEN 

1996-1998 Iquip Diverse cursussen bij Iquip, zie Kennis & Vaardigheden 

apr 1999 Ises Schatten en begroten van projecten 

apr 1999 Akap Didactische vaardigheden 

aug 1999 Ises Functioneel Ontwerpen 

jan 2004 Sloi C2000 en didactische vaardigheden 

feb 2005 Ises Object Orientation en UML 

okt 2009 Exin Prince2 Foundation 

okt 2009 Exin BiSL Foundation 

jan 2013 

okt 2016 

Exin 

Exin 

TMap Next Engineer (voorheen TMap Next Foundation) 

TMap Next Manager 
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COMPUTERERVARING 

Besturingssystemen Databases Ontwikkelomgevingen, tools Pakketten/programma’s 

 Windows (3.11 – 10) 

 Unix/Linux 

 VAX VMS 

 Apple Mac (OS X) 

 Oracle RDB 

 MySQL 

 MS Access 

 Filemaker Pro 

 Oracle SQL/SQL + 

 Visual Studio (C#) 

 Toad, SQL developer 

 Rational XDE, Eclipse (Java) 

 Enterprise Architect 

 XML Spy 

Onder andere: 

 MS Office programma’s 

 MS Visio 

 MS Project 

Jira 

MMS 

 

KENNIS & VAARDIGHEDEN 

Methoden, technieken 

 Functioneel Ontwerpen 

 Rational Unified Process (RUP) 

 Agile software ontwikkeling (ontwerp & test) 

 Scrum 

 Object Orientation (UML) 

 Service Oriented Architecture (SOA) 

 Enterprise Service Bus (ESB) 

 Datamodellering 

 Test(management)technieken (TMap Next) 

 Information Technology Infrastructure Library 

 (ITIL) 

 Auditing 

 Reviewtechnieken 

 Ruimtelijke informatieverwerking 

Aansturing, beheer, rapportage 

 Coaching 

 Bevindingenbeheer 

 Workflowmanagement 

 Functioneel beheer 

 Testplanning & begroting 

 Testspecificatie & uitvoering 

 Testrapportage 

Educatief, presentatie 

 Doceren,  workshops geven 

 Presentaties geven 

 Functionele begeleiding 

 Lesprogramma’s opzetten 

 

WERKERVARING  Alle opdrachten waren fulltime, tenzij anders vermeld 

2014-2016 Amsterdam Gemeente Amsterdam, ICT Centraal 

apr 2014 

mei 2017 

testcoördinator Testcoördinator bij een Citrix XenApp migratietraject voor 

Amsterdamse Digitale Werkplekken (ADW) 

De gemeente Amsterdam wil alle digitale werkplekken migreren naar een Citrix XenApp omgeving. Hiervoor 
werd het project ADW migratie ICT Centraal opgezet. Mijn rol in dit team bij deze infrastructuur wijziging was 

het begeleiden van gebruikers van front-end (en back-end) applicaties in het opstellen van testscripts voor het 

uitvoeren van de migratietests. Ik was daarbij de schakel tussen de organisatie en het packageteam. 

Werkzaamheden • Begeleiden van gebruikers in het opstellen en uitvoeren van tests van front-end 

applicatiepackages (MSI, App-V) 

• Tijdens het testen expliciete controle op de werking binnen de nieuwe technische 

infrastructuur 

• Rapporteren van bevindingen en bewaken van voortgang 

• Begeleiden en ondersteunen van gebruikers bij een migratie 

Methoden TMAP Next, ITIL 

Utilities/Tools Migratie Management Systeem (MMS), Blue Dolphin 

 

2013-2014 Ortec Ortec, voor een opdracht van Shell 

mrt 2013 

apr 2014 

tester Functioneel tester van CCET: een financieel planningspakket voor 

projecten van Shell 

Ortec ontwikkelde in opdracht van Shell een generiek planningspakket, een front-end applicatie waarmee allerlei 

projecten van Shell (boorplatformen, pijpleidingen, raffinaderijen, onderhoud) financieel ingeschat konden worden. 

Mijn werkzaamheden bestonden uit het opstellen en uitvoeren van functionele testscripts voor dit bijzonder 

complexe product.  

Werkzaamheden • Opstellen en uitvoeren van testen en rapporteren bevindingen, opstellen eindrapportage 

• Geven van demonstraties van nieuwe functionaliteit aan de business 

Databases/Taal MySQL, C# 

Methoden TMAP Next, Agile 

Utilities/Tools Visual Studio, Enterprise Architect 
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2011-2012 NS Nederlandse Spoorwegen, Business Systemen 

mrt 2011 

nov 2012 

tester Functioneel en acceptatietester van de NS kaartverkoopautomaat 

Ook ingezet als ontwerper 

De software van de NS kaartverkoopautomaten wordt binnen realisatiemanagement van de afdeling Business 

Systemen van de NS onderhouden. Mijn werkzaamheden bestonden aanvankelijk uit het opstellen en uitvoeren 

van functionele testscripts. Ook heb ik twee maanden de rol van functioneel ontwerper vervuld i.v.m. ziekte van 

een ontwerper. Met de introductie van Scrum en het formeren van de functie acceptatietester veranderde mijn 

rol: ik heb toen de inrichting van de werkprocessen van de acceptatietester binnen scrum opgezet en uitgedragen. 

Werkzaamheden • Opstellen van master- en fasetestplannen 

• Opstellen en uitvoeren van testen en rapporteren bevindingen, opstellen eindrapportage 

• Opzetten werkproces van de nieuwe functie Acceptatietester 

• Contact leggen met de business, deze betrekken bij het testproces 

• Geven van demonstraties van nieuwe functionaliteit aan de business, begeleiden van 

testers die ook dergelijke presentaties moesten geven 

• Functioneel uitwerken van wijzigingsverzoeken (tijdelijke rol als ontwerper) 

Methoden TMAP Next, Scrum, ITIL 

Utilities/Tools Enterprise Architect, Jira, TeamForge 

 

2010 1850 1850 Nummerinformatie (Voice DataBridge) 

mei-sep 2010 testcoördinator Testcoördinator en tester 

Bij 1850 Nummerinformatie wordt door een call center medewerker (een “agent”) naast nummerinformatie ook 

adresinformatie en andere aanverwante informatie over personen en bedrijven opgezocht in telefoonbestanden 

maar ook het internet. Voice DataBridge is onafhankelijk van telefoonproviders en heeft een marktaandeel van 

ca 45%. Voor dit bedrijf heb ik voor een nieuw te ontwikkelen systeem het testen opgezet, gepland, uitgevoerd 

en erover gerapporteerd. Het betrof een .Net front-end applicatie en een webapplicatie. Tevens heb ik input 

geleverd voor wijzigingen op het ontwerp. Daarnaast heb ik gebruikers opgeleid in het nieuwe systeem. 

Werkzaamheden • Opzetten en uitvoeren van Teststrategie, testplannen 

• Uitvoeren van testen en rapporteren bevindingen 

• Opstellen eindrapportage 

• Opstellen gebruikersdocumentatie 

• Geven van trainingen op het nieuwe systeem 

Databases/Taal MySQL, C# 

Methoden TMAP, agile development 

 

2008-2009 vtsPN Voorziening tot samenwerking Politie Nederland 

jan 2008- 

sep 2009 

functioneel 

analist 

Informatieanalist en functioneel ontwerper van een bericht 

distributiesysteem.  

vtsPN ontwikkelt, onderhoudt en beheert de applicaties en infrastructuur van  politie Nederland. vtsPN kent een 
aantal domeinen, waarvan het domein Informatie nieuw is. De domeintafel Informatie van de vtsPN is bezig met 

het opzetten van een bericht distributiesysteem en een Operational DataStore (ODS). Dit op SOA gebaseerde 

systeem onttrekt gegevens uit een reeks (regionale) bronsystemen van politie en justitie, en geeft deze eventueel 

getransformeerd door aan een aantal afnemende systemen, waarvan er één een datawarehouse is. Binnen dit 

project hield ik mij parttime bezig met de informatie- en functionele analyses en het opzetten van het functionele 

ontwerp van dit berichtdistributie systeem. 

Werkzaamheden • Functionele analyse van de informatiestromen en de beheer- en proces control 

activiteiten daarvoor 

• Ontwerpen van een ondersteunende beheersapplicatie daarvoor 

• Mede opzetten van een uitwisselbericht schema (in xsd) 

Databases Oracle 

Methoden Rup, OO (UML), iteratief ontwikkelen, XML, Datamodellering, SOA, ESB 

Utilities/Tools Enterprise Architect, Xml Spy 
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mrt 2008- 

sep 2009 

informatie analist

  

Informatieanalist van de domeintafel informatie van de vtsPN. 

Onderzoek tbv enterprise architectuur, opzetten business cases. 

Als informatieanalist hield ik mij bezig met de informatiehuishouding van de door vtsPN onderhouden systemen. 

In deze parttime functie heb ik mij bezig gehouden met het opzetten van business cases en heb ik allerlei 

analyses gedaan omtrent informatiegebruik door de Nederlandse politie voor de opzet van een Operational 

DataStore. Voor dit ODS heb ik meegewerkt aan de opzet van een Project Initiation Document (PID) 

Werkzaamheden • Opstellen Business Cases 

• Informatie analyse over de uitfaseermogelijkheden van legacy-applicaties  

mei 2007- 

mrt 2008 

functioneel 

beheerder 

Functioneel beheer van het politie zoeksysteem BlueView. BlueView 

ontsluit landelijk regionaal georiënteerde politiesystemen. 

Ik was functioneel beheerder van deze webapplicatie, die een groot aantal regionaal georiënteerde systemen van 

de politiekorpsen ontsluit. Hiervoor werd een google-achtige zoekapplicatie gebouwd. De database van deze 

applicatie wordt gevuld door bestandsverkeer vanuit de regionale systemen. Ik had in deze functie contact met de 

vertegenwoordigers uit de korpsen om wensen en prioritering ervan vast te stellen. Tevens begeleidde ik voor 

deze gebruikersgroep de gebruikers acceptatietest (GAT). Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het 

functioneel draaiend houden van de applicatie en de inrichting van het functioneel beheer. 

Werkzaamheden: • Process control 

• Contact met gebruikersdelegatie 

• Opstellen functionele specificaties 

• Begeleiden gebruikersacceptatietesten 

Database/Taal Oracle, Java 

Methoden Rup, OO (UML), XML, TMap, BiSL 

Utilities/Tools Xml Spy 

 

2006-2008 CIP Concern Informatiemanagement Politie  

(later opgegaan in vtsPN) 

jul 2006- 

jan 2008 

functioneel 

ontwerper 

Functionele analyse, ontwerpen van het politie zoeksysteem BlueView 

(webapplicatie) 

Ik was verantwoordelijk voor de informatie-analyse en het functionele ontwerp van de doorontwikkeling van dit 

politie zoeksysteem. (Zie ook hierboven). Dit gebeurde in samenspraak met gebruikers uit de korpsen. Het 

project was iteratief opgezet en maakte gebruik van RUP. 

Werkzaamheden • Opstellen functionele specificaties 

Database/Taal Oracle, Java 

Methoden Functioneel ontwerpen (Rup), Object orientation (UML), XML 
Utilities/Tools Xml Spy 

jan-jul 2006 testcoördinator Opzetten en uitvoeren van teststrategie, testplan en testscripts van het 

politie-zoeksysteem BlueView. 

Ik ben bij het project BlueView begonnen als testcördinator. Voor dit project heb ik het functionele testproces 

opgezet, ingericht en uitgevoerd. 

Werkzaamheden • Opstellen Master testplan 

• Opzetten en uitvoeren testscripts 

• Opstellen rapportages 

Databases/Taal Oracle, Java 

Methoden TMap, XML 

Utilities/Tools Xml Spy 

 

2005 UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 

aug-dec 2005 tester Functioneel testen wijzigingen UWV systemen nav wet Walvis. 

In het kader van wetswijzigingen moesten de systemen van het UWV worden aangepast en moesten de 

wijzigingen getest worden. Tevens werden regressietesten uitgevoerd. Ik heb testspecificaties en testgevallen 

opgesteld, en de testen uitgevoerd. 

Werkzaamheden • Opstellen en uitvoeren testscripts 

Operating System VMS 

Methoden TMap 
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2004-2005 ISC ICT Servicecoöperatie Politie, Justitie en Veiligheid  

(later opgegaan in vtsPN) 

aug 2004- 

jul 2005 

informatie-analist Opstellen van globale specificaties in een team van analisten voor 

herbouw van een meldkamersysteem (GMS). Toen technische herbouw 

niet haalbaar bleek binnen budget en tijdsgrenzen heb ik meegewerkt 

aan een strategische heroriëntatie van het meldkamerdomein voor 

Binnenlandse Zaken. 

GMS is een meldkamersysteem voor politie, brandweer en ambulancezorg. Om onderhoudbaarheid te verbeteren 

zijn globale specificaties opgesteld voor een object georiënteerde technische herbouw in Java. Deze herbouw 

bleek te kostbaar en zou te lang duren, daarom is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een 

heroriëntatietraject uitgevoerd, voor de ontwikkeling van een toekomstvisie op OOV-meldkamers. Hiervoor zijn 

definitiestudies, haalbaarheidsstudies en RFI’s voor standaard pakketten opgesteld. In het kader hiervan heb ik 

pakketleveranciers van meldkamersystemen, de meldkamer van Chicago en een meldkamerconferentie in de VS 

bezocht. 

Werkzaamheden • Opstellen van globale specificaties 

• Analyse mogelijkheden en beperkingen commerciële meldkamersystemen 

• Rapportage haalbaarheid vervanging van meldkamersysteem door off-the-shelf product 

 

2004 SLOI Stichting Landelijke OpleidingsInstituten (Brandweer, Politie, CPA) 

jan-jul 2004 implementatie 

consultant 

Begeleiden van de implementatie van het communicatiesysteem C2000 

op de meldkamer van een aantal regio’s 

C2000 is het mobiele communicatiesysteem van politie, brandweer en de ambulance sector. Het SLOI moest bij 

de introductie van C2000 alle meldkamermedewerkers opleiden in het juiste gebruik van C2000. Naast 

klassikale lessen was er ook een CombuterBased Training (CBT) ontwikkeld. Tevens moest C2000 ingericht 

worden zodat het aansloot bij de werkwijze van de meldkamer. Ook de keuze van de werkwijze werd hierbij 

begeleid. 

Werkzaamheden • Applicatie configuratie zodat deze aansloot bij de beoogde werkwijze. 

• Opleiden van meldkamermedewerkers. 

 

2003 ISC ICT Servicecoöperatie Politie, Justitie en Veiligheid  

jul-dec 2003 tester, reviewer Functioneel testen en reviewen van het Geïntegreerd Meldkamer 

Systeem GMS 

Voor ISC, de organisatie die GMS ontwikkelt en onderhoudt voor de meldkamers, heb ik testscripts opgezet of 

bijgewerkt en uitgevoerd. Daarnaast nieuwe functionele specificaties van analisten gereviewd. 

Werkzaamheden • Kwaliteit van de testscripts verhogen door mijn kennis van GMS in te zetten 

• Functioneel testen 

• Reviewen specificaties 

Database Oracle 

Methoden TMap 

 

2003 Veiligheidsregio Kennemerland (Politie, Brandweer, CPA) 

jun-aug 2003 implementatie 

consultant 

Advies en ondersteuning voor de implementatie van GMS voor de 112-

meldkamer van de brandweer, ambulance en politie in Haarlem 

Voor de regio Kennemerland de inrichting van GMS voor de verschillende disciplines op één lijn gebracht. 

Inhoudelijk en organisatorisch geadviseerd en het invoeringsproces ondersteund bij van GMS op de meldkamer. 

Acceptatie-testplannnen opgezet voor koppelingen met andere systemen en de inrichting van GMS. 

Cursussen GMS gegeven voor beheerders en centralisten. 

Werkzaamheden • Inhoudelijk en organisatorisch advies mbt implementatie in organisatie 

• Acceptatie-testplannnen opzetten 

• Cursussen geven 
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1999-2003 ITO Informatie & Communicatie Technologie Organisatie (Politie)  

(later opgegaan in ISC) 

okt 2000- 

mei 2003 

docent Ontwikkelen en uitvoeren van lesprogramma's voor centralisten, 

applicatie- en technisch beheerders van GMS in de korpsen.  

Het geven van demonstraties aan functionarissen uit alle lagen van de 

politie, brandweer en ambulancezorg organisaties. 

Voor GMS de lesstof verbeterd en uitgebreid. Cursussen gegeven: in de regio voor centralisten, bij ISC in huis 

voor beheerders. Verder functionele vraagbaak voor het project geworden, en regio’s ondersteund bij problemen 

met het vullen van GMS. Demonstraties gegeven aan functionarissen uit alle lagen van de politie, brandweer en 

ambulancezorg organisaties.  

Functionele ontwerpen van wijzigingen in GMS gereviewd.  

Tevens ingezet voor het testen van nieuwe releases van GMS. 

Werkzaamheden • Lesstof verbeteren en uitbreiden 

• Cursussen geven  

• Functionele consultancy 

• Demonstraties geven aan functionarissen uit alle lagen van de politie, brandweer en 

ambulancezorg organisaties 

nov 1999- 

sep 2000 

testcoördinator Opzetten en uitvoeren van teststrategie, master testplan, testscripts en 

het coördineren van de systeemtest van GMS. Resultaten gerapporteerd. 

Voor GMS teststrategie, testplan, testsjablonen en checklists opgezet. Vervolgens hiervoor de testscripts 

gemaakt. Tijdens de testperiode gemiddeld 4 testers aangestuurd, fouten beoordeeld en geregistreerd, de 

testomgevingen technisch en functioneel beheerd en voortgangsrapportages gemaakt. Verder performancetests 

met een custom-made testtool uitgevoerd. Na de testperiode een eindrapportage opgesteld. 

Werkzaamheden • Opzetten en uitvoeren van Teststrategie, testplannen, sjablonen en checklists 

• Testers aansturen 

• Uitvoeren van testen en rapporteren bevindingen 

• Opstellen eindrapportage 

• Opstellen gebruikersdocumentatie 

• Geven van trainingen op het nieuwe systeem 

Methoden TMap 

 

1999 Landmacht Nationaal Logistiek Commando van de Koninklijke Landmacht  

aug-okt 1999 tester Opzetten, uitvoeren en rapporteren van millenniumtests bij de 

Landmacht. 

Werkzaamheden • Het opzetten en uitvoeren van millenniumtests. 

• Testrapport en een advies opgesteld. 

Operating System VMS 

Methoden TMap 
 

1999 Gemeente Ede  

mei-jul 1999 testconsultant Ondersteuning, procesbegeleiding en advisering millenniumtests 

gemeente Ede. 

De gemeente Ede wilde problemen veroorzaakt door de millenniumbug geïnventariseerd en zoveel mogelijk 

beperkt hebben. Applicatiebeheerders en supergebruikers van de gemeente Ede moesten daarom gecoached 

worden bij het opzetten van een testaanpak en testplan voor het millenniumtesten van hun applicatie. De tests 

werden uitgevoerd op een aparte server, waarmee men kon "tijdreizen". Ook bij het interpreteren van de 

resultaten en het daaruit volgende advies werd ondersteuning gegeven. 

Werkzaamheden • Begeleiden van supergebruikers in het opstellen van testplan, testaanpak en testscripts 

voor millenniumtesten. 

• Begeleiden in de rapportage van deze tests. 

Methoden TMap 
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1998-1999 SPF-beheer Spoorweg PensioenFonds beheer 

okt 1998 

april 1999 

testcoördinator Introduceren en uitvoeren van gestructureerde testtrajecten bij 

SPFbeheer BV, en begeleiden gebruikersacceptatietesten. 

Bij SPF resulteerde de introductie van een nieuwe versie van het pensioenafhandelingssysteem vaak tot 

productieproblemen. Om dit te voorkomen wilde de organisatie beter inzicht krijgen in de kwaliteit van een 

nieuwe versie. Ook het nieuwe systeem dat indicatieve pensioenberekeningen kon doen voor werknemers op 

bezoek bij personeelsfunctionarissen moest getest gaan worden. 

Werkzaamheden • Introduceren gestructureerde testaanpak, versiebeheer. 

• Opzetten (opstellen mastertestplan, bepalen kwaliteitsattributen) en uitvoeren van 

testtrajecten voor nieuwbouw applicaties en applicaties in onderhoud. 

• Testteamleiding, aansturing en coaching van testende gebruikers, inclusief 

eindrapportage, afronding en advies. 

• Begeleiding en rapportage van een Gebruikers Acceptatie Test. 

Methoden TMap 

 

1996-1998 Iquip In vaste dienst bij detacheerder Iquip (eerst IP)  

jul 1997- 

sep 1998 

testcoördinator Van tester ontwikkeld tot testcoördinator/testteamleider en 

testconsultant bij het Competence Center Testen van ASZ (GAK). 

Werkzaamheden • Plannen, uitvoeren en rapporteren van een audit op de functionele documentatie van 

verschillende applicaties. 

• Opzetten en/of uitvoeren van diverse testtrajecten. 

• Testteamleiding, aansturing en coaching van testers, inclusief eindrapportage, 

afronding en advies. 

 

 • Coördinatie, begeleiding en rapportage van een Gebruikers Acceptatie Test, met 

begeleiding op testgebied van zeven gebruikers en analisten. 

• Onderzocht of een door een case-tool gegenereerd FO als testbasis voldoet, en het 

geven van een workshop hoe een dergelijk FO ge-audit moet worden. 

• Ontwerpen en bouwen van een generieke interface in MS Access voor geautomatiseerd 

testen. 

1997-1998 docent Driedaagse cursussen geven aan trainees in het opleidingscentrum van 

Iquip. 

dec 1996- 

jun 1997 

testen Functioneel tester op diverse omgevingen (PC, RS6000, AS400) bij het 

ABP te Heerlen, gedetacheerd door Iquip. 

Werkzaamheden • Specificeren, opstellen en uitvoeren van testscripts 

• Beheer workflowmanagement programma op de testomgeving 

okt-nov 1996 trainee Fulltime opleiding aan het opleidingscentrum van Iquip. Algemene 

automatiseringsopleiding met het accent op testen en testmanagement. 

Methoden TMap 

 

1992-1996 Overig Overige werkzaamheden  

nov 1995- 

apr 1996 

geografie Adviesbureau voor remote sensing, Geografische Informatie Systemen 

en milieu opgezet. Kleine projecten uitgevoerd: verwerking van 

satellietbeelden, productie van hoogtekaarten, berekening van 

grondwaterstanden. 

1991-1996 uitzendwerk Diverse uitzendbanen 

1992-1993 stage Kartering en berekening van de draagkracht van zeegrasvelden voor 

begrazing door de Indische zeekoe op Ambon, Indonesië. 
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AKTIVITEITEN 

1987-1994 Leiding van de speltak welpen van een scoutingvereniging. 

1994-1997 Eindverantwoordelijke en teamleider van bovenstaande speltak, onder meer belast met de 

coaching van leiding. 

1997-1999 Groepsvoorzitter van een scoutingvereniging, verantwoordelijk voor de aansturing en 

motivatie van de leidingteams van alle speltakken, bovendien verantwoordelijk voor 

coördinatie van bijzondere projecten. Begeleiding jongerentak. 

2002-2005 Diverse toneelcursussen 

2006-2007 Danslessen salsa, zouk 

2007-2010 Yoga 

  

OVERIGE VAARDIGHEDEN 

Typen Typediploma (Scheidegger instituut) 

Rijbewijs B 

Talen Engels (goed) 

Duits, Frans (redelijk) 

 

HOBBIES 

Lezen, gezelschapsspelen doen, reizen, fotografie, zeilen, duiken, fietsen 
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