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Profiel
Volgens een enquête van monsterboard leest 65% van werkend Nederland maximaal 1 boek per jaar. Ik ben
een uitzondering op dat gemiddelde. Je kunt mij omschrijven als een lifelong learner, ik ben altijd een cursus
aan het volgen, een boek aan het lezen, of een informatieve podcast aan het luisteren.

Ervaring
Zelfstandig ondernemer – 2010 / 2017
Als zelfstandige hielp ik andere zelfstandigen tijd te besparen. Ik gaf trainingen over timemanagement,
lifehacking, (bedrijfs)processen en digitale vaardigheden.

Trainer/Consultant @ ManualMaster – 2011
Als Trainer/Consultant bij ManualMaster bezocht ik klanten om hen te adviseren over het inrichten van de
kwaliteitsmanagement software. Ook gaf ik trainingen aan (nieuwe) klanten om hen te leren met de software
om te gaan.

Software Engineer @ Seagull Software – 2008 / 2009
Bij Seagull ontwikkelde ik (in Java) een Server Management Console plugin die gebruikt word binnen de
LegaSuite (Eclipse) omgeving.

Software Engineer @ Tag Software & Consultancy – 2007 / 2008
Bij TAG Software & Consultancy ontwikkelde ik de teken applets (in Java) binnen de TAG Online Quality
Manager. Ik heb voornamelijk gewerkt aan de Java applets voor het tekenen van flowcharts, later kwam daar
ook de applet voor het tekenen van organogrammen bij.

Vrijwilligerswerk
#4T2 @ Kennisnet Innovatie – 2012 / 2014
In het innovatieprogramma van Kennisnet analyseerden we de relevantie, haalbaarheid en toepasbaarheid van
nieuwe ict-technologieën voor het onderwijs. Samen met een groep van 42 mensen gaven we vorm aan de
innovatieagenda van Kennisnet. Deze denktank, #4T2 genaamd, bestond uit onderwijsbestuurders, docenten,
wetenschappers, kunstenaars, mediaprofessionals en ondernemers.

21 Learners of the 21st Century @ Kennisnet Innovatie – 2011
Als één van de "21 learners" hielp ik Kennisnet om de "21st century skills" (samenwerken, probleem oplossend
vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, productiviteit) te concretiseren voor
het onderwijs.

Stadscoördinator Dordrecht & Rotterdam @ 7 Days of Inspiration – 2010 / 2011
Nederland werd in een week tijd een stukje ge-upgrade. Het initiatief "7 Days of Inspiration" begon als
experiment, groeide uit tot maar liefst 137 maatschappelijke initiatieven. We hebben aangetoond wat je kunt
bereiken zonder geld, mét gebruik van sociale overwaarde. Als stadscoördinator was ik de manager van
Rotterdam (en later ook Dordrecht). Ik organiseerde alle bijeenkomsten (zonder financiële middelen!), en zorgde
ervoor dat onderlinge contacten werden gelegd.
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MBA in één dag
Internet Business Mastery
Kies Eieren voor je Tijd
Green2Great
Meervoudige Inkomensbronnen
Succes Door Eigen Creatie
Meer Verdienen Minder Werken
In 7 stappen floreren als ondernemer
Business Bootcamp
Speed Reading
Elements of Success
Millionaire Mind Intensive
Winst met Webinars
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Webinar Genesis
Meester in SEO
Fizzle
Geest als Water
Codecademy
Mac Superhelden
iOS Superhelden
Passive Income 101
Strategie met Ballen
Getting Things Done
GoodHabitz
Internet Marketing Masterclass

Opleiding
Bedrijfskundige Informatica @ Avans Hogeschool Breda – 2009
Na het Davinci heb ik mijn opleiding vervolgd aan het HBO. Bedrijfskundige Informatica, bij Avans in Breda.
Door omstandigheden helaas van korte duur.

Applicatie Ontwikkelaar @ Davinci College Dordrecht – 2005 / 2009
Op het Davinci (MBO 4) heb ik me verder verdiept in IT. Zelf was ik altijd al actief met het samenstellen van
computers, en relaties helpen met hun digitale problemen. Op het Davinci kwam daar ook systeem beheer bij.
Eerst op Windows, later ook met Linux. Tevens ging ik als applicatie ontwikkelaar aan de slag met HTML, maar
vooral Java.

Sport
Karate (2e kyu kyokushin)
Begonnen toen ik een jaar of 8 was, lid geweest van verschillende sportscholen, nog steeds mee actief. De
discipline, diepgang, etiquette, en (fysieke) uitdaging spreken mij enorm aan. Momenteel train ik kyokushin
(volcontact) karate bij Omegasport in Dordrecht en heb ik de graad van 2e kyu behaald.

Hobby's & Interesse's
Sport / Gezondheid / Voeding
We hebben maar één lichaam, daar moet je
goed mee omgaan.

Duurzaamheid
Het is niet de aarde die in gevaar is, maar juist
wij als mensheid als we op deze planeet willen
blijven wonen.

Productiviteit / Efficiëntie
Met name voor efficiëntie heb ik een bijzondere
interesse. Binnen veel bedrijven zijn er
processen die minder tijdrovend kunnen.

Skills

(Home) Automatisering
Fascinerende ontwikkeling die ons leven behoorlijk
zal gaan versimpelen.

Aliens
Aangezien het universum onvoorstelbaar groot is kan
ik me niet voorstellen dat we alleen zijn, daarom kijk ik
regelmatig documentaires over aliens.

Bier
In het weekend geniet ik graag van een goed speciaal
biertje. Het liefst een goede Belgische Triple.
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Lifehacking
Time Management
Proces optimalisatie
Kwaliteit management
Colemak
macOS / iOS
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✦

Aanpassingsvermogen
Doelgericht
Inlevingsvermogen
Technisch inzicht
Analytisch denkvermogen
Doortastend

