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Web:  HTML5, CSS3, XHTML, LESS, SASS, ASP.NET, MVC.NET, Spring MVC, JSP, JSF, Ajax, JQuery, Highcharts, Bootstrap3, SOAP, REST, Drupal, WordPress, Google Analytics, SEO 

Webveiligheid:  aanvallen vermijden (SQL-injection, Cross-site scripting en Cross-site request forgery) en browserincompatibiliteiten oplossen (voornamelijk IE7 en IE8 problemen) 

Programmeertalen:  C++, C#, VB.NET, Java, Shell/Bash, MATLAB, JavaScript, Perl, PHP (beperkt) 

Code:  refactoring, bug tracking, design patterns, polymorfisme, generics, lambda expressies & LINQ (C#), ORM (Hibernate, CodeSmith), logging, unittesting (+Mock-objecten) 

IDEs: Visual Studio (ReSharper, NuGet), Eclipse, NetBeans, Maple 

Databanken:  Microsoft SQL Server, MySQL, PL/SQL (Oracle) 

Versiebeheer:  Team Foundation Server (TFS), Git, Apache Subversion (SVN), Mercurial (beperkt) 

Algoritmen:  graafalgoritmen, stringalgoritmen, heuristieken, complexe datastructuren (hashtables, trees, tries, …) 

Beveiliging:  DES, AES, RSA, handtekeningen, Kerberos, IPSec,  PGP, Certificaten, VPN, SSL & TLS, SET, Firewalls 

Netwerkbeheer:  Routing, DHCP, DNS, SSH, SNMP, IPv6 

Besturingssysteem:  Windows (Windows Server, IIS, WMI, Active Directory, …), Linux (LAMP, …) 

Tekstverwerkers:  MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Notepad++, SublimeText, Emacs, Vim (beperkt), WinMerge 

Varia:  Kanban, Scrum, UML, XML, JSON, LaTeX, Markdown, Paint.NET, Lucene, WinForms, Swing (Java), ADO, JDBC 

 

 

              

 
 

 2006: ASO Wetenschappen Wiskunde, Sint-Pietersinstituut Turnhout 
 2011: Bachelor toegepaste ingenieurswetenschappen informatica, Hogeschool Gent 
 2013: Master of Science in industriële wetenschappen: informatica, Universiteit Gent 

Als werkarbeider zorgde ik voor het onderhoud en reparatie van verschillende 
drukmachines. Later als ploegleider zorgde ik voor de opvolging van de werkploeg en de 
communicatie met de plaatselijke afdelingschef en technische dienst. 

    

 
  

Stage (de Oorgroep): het verbeteren en uitbreiden van enkele reeds bestaande 
desktopapplicaties, voornamelijk gebruikmakend van het .NET-framework. 
Thesis (Otoconsult): artificiële intelligentie bij de intelligent agent (die audiologen assisteert 
bij het instellen van cochleaire implantaten) verhogen door het modelleren van de vele 
input variabelen in functie van de vele output variabelen.  
Er werd onderzoek gevoerd naar verschillende zelflerende strategieën om de accuraatheid 
van een gegeven advies te verhogen. De ontwikkelde software werd ingezet in een 
belangrijk Europees project waarvoor Otoconsult een Europese toelage heeft gekregen. 

Enerzijds het uitbreiden en dynamischer maken van het online hoofdplatform.  
Anderzijds de creatie van talloze websites gaande van het opstellen van de initiële noden en 
eisen van de klant tot het design en de eigenlijke uitwerking van de website. 
Verder nam ik als releasehoofd de leiding voor het uitrollen van een grote systeemupdate 
waarbij ik het volledige developmentproces inschatte, inplande en aanstuurde. 
Tot slot was ik ook hoofdverantwoordelijke voor het opzetten van talloze uitdagende 
projecten waaronder onder andere het opbouwen van een nieuwe API en het opzetten van 
een uitgebreide Lucene-gebaseerde zoekomgeving. 
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De Oorgroep / Otoconsult (2011-2012) 
Stage / Thesis (7 maanden)                             

CVWarehouse (2012-2014) 
Webdeveloper (16 maanden voltijds)                             

Rowil (2004-2011) 
Weekendarbeider (7 jaar)                             
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