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Zeeburgerdijk 215
1095 AC
Amsterdam
klaasvanbe(bij)yahoo.com

Persoonlijke presentatie
Sinds augustus 1974 een gedreven ICT’er van vrijwel alle markten thuis. Geboren in de stad Utrecht,
dienstplicht vervuld in Den Haag en Amersfoort waar ik het personeelssysteem testte. Naast mijn
werk een HBO-opleiding gevolgd op het snijvlak van informatica, economie en management.
Gewoond en gewerkt in drie landen: Nederland, België en Italië waar ik ervaring heb opgedaan als
respectievelijk DBA, zelfstandig directeur in de verkoop en hulp in de agrarische sector. Ben weer
teruggekeerd naar m’n geboorteland om meer kans te maken op werk in de informatietechnologie
door me beschikbaar te stellen op (tijdelijk/project-)contractbasis of in (vaste/evt. parttime)
loondienst waar mijn jarenlange ervaring goed van pas komt.

Werkervaring Beroep(en)
Bedrijfsmanager detailhandel mezelf
sep 2009 - aug 2010 | 60 p.w.
Eindverantwoordelijke om klanten van advies te dienen bij de aanschaf van gewenste
consumptiegoederen als lederwaren die bij hun levensstijl en persoonlijkheid passen. Dat was in Gent.
software specialist Bedrijfsvereniging Detam/UVI Cadans/Relan ICT/Ordina/Getronics (KPN)
aug 1974 - aug 2009 | 40 p.w.
Ontwikkelaar alsmede DBA, ITIL-Problemcoördinator.Ontwikkelen/aanpassen/uitfaseren applicatie- &
systeemsoftware in talen als Cobol, Perl en assembler. Op mainframe, midrange (*n?x) als PC/Mac en
interfaces tussen voornoemde platforms.
DBA/ OLTP-deskundige: bouwen, aan bedrijfs- en klantenwensen /aanpassen en installeren
van/instrueren over informatiesystemen/-applicaties. Intern en extern positief contact klanten, accounten lijnmanagers, specialisten leveranciers altijd tevreden gesprekspartners.
Intensief met ITIL (ITSM-systeem) beziggehouden: technisch/functioneel speciaal Problem Management

Nevenactiviteit(en)
Beheren no-nonsense websites zonder initieel overbodige toeters en bellen als PHP en/of veel
JavaScript. Wanneer reeds aanwezig laat ik deze luxe uiteraard intact of breng ik verbeteringen aan die de
effectiviteit ten goede komen.
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Opleidingen en cursussen
Opleiding(en)

bedrijfskundige informatica (hbo) Avans Hogeschool te Breda
mei 1999 - mei 2001 | Diploma: Nee
Diverse vakken op het snijvlak van informatica, economie en management. Omdat ik reeds werkzaam was
in de branche diverse vrijstellingen. Wegens drukke werkzaamheden (Cadans Europroject) niet in staat
geweest een scriptie te schrijven.
gymnasium b (leerjaar 4-6) Christelijk Lyceum te Zeist
aug 1968 - jun 1974 | Diploma: Ja
Examen gedaan in Nederlands, Engels, Latijn, Wiskunde I+II, Scheikunde en Economie I

Vaardigheden, competenties en interesses
Talen
Taal
Nederlands (moedertaal)

Mondeling
Uitstekend

Schriftelijk
Uitstekend

Engels

Uitstekend

Uitstekend

Duits

Goed

Redelijk

Italiaans

Redelijk

Basis

Rijbewijzen
BE

Competenties

Logisch nadenken

mijn lust en mijn leven

Anderen overtuigen en
beïnvloeden
Contact maken en
netwerken
Materialen en middelen
inzetten
Helicopterview

iemand met een tunnelvisie weet ik te overtuigen dat een andere weg inslaan
vaak de betere oplossing is om problemen op te lossen
dagelijkse kost zowel in ‘t echt als virtueel op LinkedÌn en andere sociale media

Veiligheid

Interesses
HTML/CSS
Talen

weet een incident op te lossen of te voorkomen door de juiste tools te
ontwikkelen of bestaande op een effectieve wijze in te zetten
ik overzie het geheel en vind daardoor gemakkelijk haken en ogen zonder details
over het hoofd te zien
als een digitaal of echt veiligheidslek kan ontstaan door bijv. nalatigheid doorzie
en signaleer ik dat; neem tijdig noodzakelijke actie om ellende te voorkomen

Supersnelle websites door het weglaten van toeters en bellen als cookies, teveel
Javascript e.d.
Vooral in geschrift (ook niet-Latijns) daarom tweet ik voor OmegaWiki.org
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