
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rijbewijs ABE 

  

Competenties 

• Analytisch 
• Secuur 
• Planning 

• Zelfstandig 
  
Vaardigheden 

• Progress 4GL 
• Crystal Reports 
• MS Office 
• Finall Boekhoudpakket 
• IBS/CGS softwarepakket 
• Agile/Scrum 

  

 

 
 
 

Mijn interesse ligt in het samenwerken met mensen en het oplossen  
van specifieke wensen en problemen. Ik doorzie snel hoe een project  
aangepakt moet worden en ben sterk in het vertalen van problemen in  
oplossingen. Ik ben sociaal en kan goed met mensen omgaan. 
Zelfstandig werken en de planning van een traject zijn mijn sterke punten.  
Verder ben ik zeer sportief en gek op (verre) reizen met mijn 2 dochters.  

   

 
 
 Werkervaring 

2000 - 2021 Software ontwikkelaar 
Bizon Software BV, Eindhoven 
 
Samen met 1 andere collega verantwoordelijk voor de 

gehele ontwikkeling en onderhoud van alle door het 
bedrijf ontwikkelde software m.b.t.  

- Financiële administratie voor het midden- en 
kleinbedrijf 

- Inkomensbeheersysteem voor bewindvoerders 
- Clientgeldensysteem voor zorginstellingen  

- Specifieke klantgerichte oplossingen 

Mede aandeelhouder en zodoende betrokken bij alle 
voorkomende bedrijfsprocessen. 

  
1995 - 2000 Software ontwikkelaar  

Unlimited Business Solutions BV (UBS), Rosmalen 
 

In een team ontwikkelen van financiële en logistieke  
bedrijfssoftware.  
De 2e lijns ondersteuning van klanten bij specifieke 
problemen. 
Het installeren van software bij de klant.   
 

1991-1995   Programmeur  

Freelance/Detachering, Meerdere plaatsen  
 
Op projectbasis ingehuurd en ingezet voor het 

ontwikkelen en onderhouden van verschillende 
bedrijfsspecifieke maatwerksoftware. 
O.a. op het gebied van logistiek, medische hulpmiddelen, 
salarisadministratie  en groothandel groente en fruit 

 
 

1989-1991 Informatieanalist 
De Veer Automatisering (DVA), Tilburg 
 
Interne opleiding tot informatieanalist en daarna intern of 

extern als consultant ingezet voor bedrijven om hun 
bedrijfsprocessen m.b.t. automatisering vast te leggen en 
te optimaliseren.  



 

 

  
 

  

  

 Opleiding 

1980 –1988 Bedrijfseconomie 

Tilburg University, Tilburg 
 
Studierichting: Bedrijfsorganisatie en automatisering van 
bedrijfsprocessen. 
Propedeuse en Kandidaats diploma 
Scriptie over Robotisering in de fabriek. 
 

1974 - 1980 Gymnasium  
Jeroen Bosch College, ‘s-Hertogenbosch 
 
Bèta richting met o.a. Engels, wiskunde, natuurkunde en 
economie 

  

  

Cursussen 

 
2021 Agile-tester en Scrum training 

Quint Academy 

 
2011 
 
1995 

Cursus Crystal Reports 
 
Opleiding Progress programmeur 
Computerij Opleidingen, Breda 
 

1990 Opleiding informatieanalist 
De Veer Automatisering, Tilburg 

  

 Vrijwilligerswerk / nevenactiviteiten 

2000 - 2011 Voorzitter 

Bridgeclub Theseus 

1995 - 2000 Penningmeester  
Bridgeclub Theseus 

  

  

Hobby’s/interesses 

 
• Hardlopen/sport 
• Reizen 
• Films 
• bridge 

 
 

  
 
  


