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Naam: Iede Snoek
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Interessegebieden
Websitebouw met verschillende technologieën, met name ASP.NET en PHP. Ik ben meer een
ontwikkelaar dan een consultant, hoewel ik ook over goede communicatieve vaardigheden beschik.
Bovendien vind ik het buitengewoon interessant om me met de nieuwste ontwikkelingen bezig te
houden, op het gebied van webdevelopment. Op dit moment ben ik bezig onze websites om te
zetten naar ASP.NET MVC (v. 3.0) waarbij ik gebruik maak van C# als programmeertaal en het Entity
Framework gebruik voor de Data Access. Daarbij gebruik ik SQL Server 2008 als database. Op dit
moment hou ik mij ook bezig met Mobile Development in ActionScript.

November 2009 – heden: ZZP’er fulltime
Op dit moment ben ik fulltime zzp-er, en heb verschillende projecten gedaan voor zowel de private
sector (marketingbureau’s) als de overheid (ministerie van buitenlandse zaken). Voor het
marketingbureau heb ik een website gemaakt voor de stichting topjeugd en voor
genezendvermogen.nl, een site over een alternatieve geneeswijze. Bij het ministerie heb ik, samen
met collega’s twee applicaties gemoderniseerd, namelijk het berichtenverkeer en een
betaalapplicatie. Bij het ministerie ben ik van 1 mei 2010 tot 1 november 2010 werkzaam geweest, in
de maanden ervoor (vanaf 1 november 2009) heb ik de drie websites voor het marketingbureau
gemaakt.
Daarna ben ik van april 2011 tot heden aan het werk geweest voor Diract IT in Almere, waar de
webshop van Mycom moest worden omgebouwd, dit betekende niet alleen een webshop maar ook
een integraal kassasysteem, mobiele productscanners, en een diepgaande integratie met het
warehousesysteem.
Projecten:
April 2011 – heden: ZZP’er fulltime bij Diract-it/BASGroep
Opdracht: Maken van een uitgebreide webshop, met koppeling naar de legacy back-end
Technologieën: ASP.NET MVC 3.0, C#, Orchard CMS, SQL Server 2008, ServiceStack, Entity
Framework, HTML(5), CSS

Mei 2010 – November 2010: ZZP’er fulltime bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
1. Berichtenverkeer (voor Buitenlandse zaken)
Opdracht: Het herbouwen van het berichtenverkeer tussen alle posten (zoals ambassades).
Werkzaamheden:Omzetten van een ASP oplossing naar PHP. C#/.NET heb ik gebruikt bij het
overzetten van de oude SQL Server database naar een nieuwe MySQL database.
Gebruikte technologieën: ASP.NET, PHP5, C#, SQL Server (2005/2008) en MySQL, Javascript
met JQuery
Resultaat: een nieuwe berichtenverkeersite (die naar wens van de klant sterk op de vorige
versie lijkt, maar sneller is en uiteindelijk meer mogelijkheden biedt).
Verantwoordelijkheden: uitdenken van het framework, uitdenken databasestructuur, maken
van de sitetemplates op basis van aangeleverd ontwerp, maken van TO op basis van een
samen met de gebruikers gemaakt FO, beheerdocumentatie (een zogenaaamd ICE
handboek)
2. Inburgering Betaal Applicatie(Buitenlandse zaken).
Opdracht: Het maken van een applicatie waarin per post bijgehouden kon worden hoever
kandidaten waren met hun inburgeringsexamen, wat betreft zowel de resultaten als de betalingen.
Werkzaamheden: Omzetten van een ASP oplossing naar PHP
Resultaat: een nieuwe site, die ook weer sterk op de oude lijkt, maar met uiteindelijk meer
mogelijkheden, en gebruikersvriendelijker is.
Verantwoordelijkheden: uitdenken van het framework, uitdenken databasestructuur, maken
van de sitetemplates op basis van aangeleverd ontwerp, maken van TO op basis van een
samen met de gebruikers gemaakt FO, beheerdocumentatie (een zogenaaamd ICE
handboek)
Gebruikte technologieën: ASP.NET, PHP5, C#, SQL Server (2005/2008) en MySQL, Javascript
met JQuery
November 2009-April 2010:
3. Genezendvermogen.nl: ontwerp werd aangeleverd.
Opdracht: het maken van een custom CMS.
Resultaat: een nieuwe website.
Verantwoordelijkheden: uitdenken van CMS, CMS inpassen in het aangeleverde ontwerp, security
maken, ontwerpen database structuur.
Gebruikte technologieën: ASP.NET (3.5), C#, Ajax, HTML,CSS, Javascript, SQL Server 2008,
Javascript met JQuery

4. Stouteschoenen.nl: ontwerp werd aangeleverd
Opdracht: het maken van een CMS.
Resultaat: een nieuwe website.
Verantwoordelijkheden: uitdenken van CMS, CMS inpassen in het aangeleverde ontwerp, security
maken, ontwerpen database structuur.
Gebruikte technologieën: ASP.NET (3.5), Ajax, HTML,CSS, Javascript, SQL Server 2008
5. Stichtingtopjeugd.nl: maken van een ontwerp op basis van een photoshop file,
Opdracht: het maken van
a. Een CMS
b. Een agenda
c. Een persoonlijke pagina voor de gebruikers
Verantwoordelijkheden: uitdenken van CMS, CMS inpassen in het aangeleverde ontwerp,
security maken, ontwerpen database structuur.
(P.S. Deze site bestaat niet meer, aangezien de opdrachtgever voor deze site failliet is).
Gebruikte technologieën: ASP.NET (3.5), C#, LINQ,Ajax, HTML,CSS, Javascript

6. Klantsignaalmanagement:
Opdracht:koppeling naar Joomla en de security aanpassen.
Gebruikte technologieën: PHP5, Joomla
Resultaat: gewenste aanpassingen zijn gedaan.
Verantwoordelijkheden: maken van kleine koppeling naar Joomla
Mei 2009 – 4 november 2009: Lightmaker B.V. (Amsterdam)
Functie: Senior Developer
Werkzaamheden: Verschillende projecten: werkenbijmicrosoft.com, rulive.nl, hikikom.com,
hymoo.com etc.. Hierbij maakte ik gebruik van verschillende CMS/DMS systemen, de belangrijkste
waren Sharepoint, Episerver en Umbraco.
Technologieën: Actionscript 3.0, Flash & Flex, ASP.NET (2.0 en 3.5), C#(2.0 en3.0), Silverlight,
VB.NET, SQL Server (2000 en 2005),LINQ, HTML, CSS, JavaScript, Visual Studio 2005, Visual Studio
2008, EpiServer,RoR, Umbraco, Sharepoint.

November 2008 – April 2009: Techxx B.V. (Hoofddorp)
Functie: Senior Developer
Werkzaamheden: gewerkt aan verschillende projecten met name op het gebied van onderwijs en
zorg: aanmeldformulieren voor het OLVG, Belastingtoepassing voor KPMG en gewerkt aan Point (een
webapplicatie die de nazorg regelt voor verschillende ziekenhuizen, geheel geschreven in VB.NET en
ASP.NET). Verder heb ik gewerkt aan een intranet voor een scholengemeenschap in Rotterdam,
geschreven met behulp van Sharepoint. Deze intranetapplicatie werd gebruikt zodat leerlingen
opdrachten konden zien, en hun werk online konden inleveren.
Technologieën: ASP.NET (2.0 en 3.5), C#(2.0 en3.0) VB.NET, SQL Server (2000 en 2005), HTML,
CSS,LINQ, JavaScript, Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Sharepoint (WSS 3.0 en MOSS 2007)
November 2006 – Oktober 2008: Macaw B.V. (Schiphol Rijk)
Functie: Senior Developer/BizTalk Developer
Werkzaamheden: gewerkt aan verschillende projecten: HEMA, Univé, Nyenrode, de Goudse, Doxis
(gemeente Venlo) en voor het ministerie van VROM.
Technologieën: ASP.NET (2.0 en 3.5), C#(2.0 en3.0), SQL Server (2000 en 2005), HTML, CSS,
JavaScript, BizTalk (2006/2009), Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Sharepoint (WSS 3.0 en
MOSS 2007), VBA, MSMQ, XML, SOAP/Webservices, Windows Server/IIS
Projecten:
1. HEMA (8 dagen): bouwen van een registratieformulier in ASP.NET
2. Univé (4 maanden): bouwen van Mijn Univé waar klanten hun verzekering kunnen inzien en
ook wijzigen. Hier heb ik een beetje geholpen bij het maken van de architectuur naar de ESB
en de Web services (er moest namelijk met een mainframe geïnterfaced worden).
3. Nyenrode: Omzetten van een Sharepoint 3.0 site naar een MOSS 2007 site. Daarbij kwam
ook nog het bouwen van nieuwe functionaliteit, onder andere twee webparts: een grading
webpart (waarbij de cijfers van een student getoond werden), en een nieuwe poll webpart
(zodat er gepeild kon worden hoe een bepaalde cursus bevallen was)
4. Verschillende interne projecten waarbij BizTalk en Sharepoint samen werden toegepast. Dit
ging bijvoorbeeld om resourceplanning, maar ook een stukje factuurverwerking. Hier heb ik
onder andere de MQ toegepast.
Februari 2004 - Oktober 2006: Fredhopper B.V. (Amsterdam)
Functie: Senior Developer
Werkzaamheden: gewerkt aan de Fredhopper Engine
Technologieën: Java (1.4, 1.5 en 1.6), Applicatieservers(Orion, JBoss en Websphere), MySql,
Postgresql, SQL Server (2000), Oracle, HTML, CSS, Javascript, Python, Eclipse
Projecten:

1. Fredhopper Engine: Uitbouwen en verbeteren van de bestaande fredhopper engine. Ik heb
onder andere het zogenaamde Multi universe Search gebouwd, en de mogelijkheid op
geografische attributen te maken.
2. BI applicatie (deze had eigenlijk geen naam en maakte deel uit van het fredhopper product):
Ontwerpen van de applicatie, ontwerpen van de technische architectuur en het uitwerken in
code. Bovendien heb ik daar als een soort teamleader gezeten.
Juli 2003 – Januari 2004: Soops B.V. (Amsterdam)
Functie: Junior Developer
Werkzaamheden: gebouwd aan verschillende applicaties voor de energiemarkt (zoals voor de APX).
Technologieën: Smalltalk (Visual Works), MySql, UML/RUP.
Projecten:
1. Electrabel: Ontwerpen en deels ook bouwen van de applicatie waarmee stroom op de
Belgische energiebeurzen verhandeld kan worden.
November 1996 – Juni 2003: Telegraaf B.V. (Amsterdam)
Functie: Internet specialist
Werkzaamheden: gewerkt aan de internet presence van de Telegraaf (telegraaf.nl) en andere
websites van de Telegraaf zoals de dft.nl. Van januari 2001 tot juni 2003 heb ik als
applicatiebeheerde gewerkt, in een 24/7 stand-by dienst.
Technologieën: HTML,CSS, Perl, Java, Smalltalk, VB6.

Vaardigheden
Programmeertalen: PHP, Java, Smalltalk (Visual Age), Python, ActionScript, Ruby.
Web: HTML, CSS, ASP.NET , JavaScript, IIS, Apache, JBoss, Dreamweaver, FireWorks.
Besturingssystemen: Windows (NT/2000/XP/Vista), Linux, IRIX.
Kennis van: Sharepoint, MOSS 2007, BizTalk 2006.
Andere vaardigheden: Redactionele vaardigheden, multimediale vaardigheden, audiovisuele
vaardigheden.
Talen: Nederlands(moedertaal), Engels(vloeiend), Duits(vloeiend) en Frans (basiskennis) .

Opleidingen
2006 – februari 2007: MCAD (Microsoft Certified Application Developer)
1991-1995: Muziekwetenschap (Universiteit Utrecht) (Diploma)
Vakken: Muziekgeschiedenis, Muziektheorie, Journalistiek, Solfège, Multimediale vormgeving,
Audiovisuele vormgeving.

1987-1991: Informatica (Universiteit Utrecht)
Vakken: Lineaire Algebra, Analyse, Programmeren, Parallel Programmeren, Logica en Discrete
Structuren, Formele Methoden, Architectuur
1985-1987: VWO (Christelijk College Nassau Veluwe te Harderwijk)(Diploma)
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde A, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie
1980-1985: HAVO (Christelijk College Nassau Veluwe te Harderwijk)(Diploma)
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie

Vaardigheden
Programmeertalen: C#, PHP 5 , Javascript, Actionscript, Java, Python, Perl, Ruby, Smalltalk, VB.net
Internet: HTML(5), Jquery, CSS, Flash, Silverlight
Servers: IIS, Apache, Sharepoint (WSS 3.0, MOSS 2007, Sharepoint 2010), BizTalk (2009)
Platformen: Windows Server, Linux (voornamelijk ubuntu), Android, IRIX, AIX
Databases: SQL Server (2005 en 2008), MySql, Postgresql
CMS: Orchard CMS, Umbraco, Joomla, EpiServer
Andere: UML, Design patterns, OO ontwerpen

