13 juli 2019, Rotterdam

ing. Christiaan

Westerbeek - english version goo.gl/QCCc03

functie

Full Stack Software Engineer

bio

Nederlandse, gehuwd
geboren 16 maart 1977 te Rotterdam

contact

06 - 28240686
chris@devotis.nl

locatie

Rotterdam

over

Door jarenlange ervaring met automatisering in marketing, logistiek en onderwijs met
de modernste technologieën en agile ontwikkelmethodes, kan ik uw team
doeltreffend en kosteneffectief helpen met het ontwerpen, bouwen, koppelen en
onderhouden van data-gedreven webapplicaties.
Ik ben bedreven in:
● Ontwikkelen van data-gedreven webapplicaties op basis van Javascript.
● Creëeren van API-connectiviteit en verbinden van API's
● Bouwen met React, Ext JS, AngularJS, Node.js, Postgres en MS SQL Server
● Applicaties migreren naar moderne webtechnologieën.
● Samenwerken en kennis delen met teamleden.

beschikbaarheid

Ik ben nog steeds niet beschikbaar voor nieuwe projecten. Zodra dat verandert, zal ik
mijn profiel bijwerken. Ik werk alleen als freelancer. Regio Rotterdam. Ik ben een
Javascript specialist (en niet bekend met Java).

sites

github.com/christiaanwesterbeek
stackoverflow.com/users/1385429/christiaan-westerbeek
nl.linkedin.com/in/christiaanwesterbeek
devotis.nl

activiteit op Github

pagina 1 van 4

13 juli 2019, Rotterdam

kennis

Javascript (sinds 2002 tot heden), ES6+
React (sinds 2017 tot heden)
Postgres (sinds 2018 tot heden)
Sencha Ext JS 6, 5, 4 en 3 (sinds 2010 tot heden)
AngularJS en Angular Material (sinds 2015 tot heden)
Node.js, Express (sinds 2014 tot heden)
Strongloop en loopback (sinds 2016 tot heden)
Github, Git, Yeoman, Bower (sinds 2014 tot heden)
Scrum, Pivotal Tracker (sinds 2014 tot heden)
Firebase, AngularFire (2015)
Microsoft SQL Server, IIS, Classic ASP (sinds 2002 tot heden)
En natuurlijk:
HTML, CSS, JSON, REST, XML, AJAX, MVC, MVVM, SOAP, UML
En verder:
Amazon AWS - EC2, S3, CloudFront, SES, SNS, SQS
Google Apps, Google Apps scripts
Webservices, api’s, marketingautomatisering, datamodellering
En een beetje: PHP, MySQL, VBscript, Subversion, Oracle pl/sql, SEPA Direct
Debit
Geen: JAVA, JSF

projecten

React, Postgres, Node.js full stack development voor Edunivo voor een
interactieve versie van een digitaal leermiddel.
Ext JS / Node.js full stack development voor Leads to Loyals aan een
vrijwilligersapplicatie van 2014 tot heden
Voor Leads to Loyals ontwikkelde en werk nog steeds aan een applicatie op
basis van (eerst Ext JS 4, maar nu) Ext JS 6 in de front-end en een Node.js /
Strongloop / SQL Server backend. Met deze applicatie kunnen mentoren en
coördinatoren vrijwilligers, groepen en contracten beheren. Er kunnen meerdere
brands werken met de applicatie met hun eigen database. Momenteel zijn dat
Staatsbosbeheer en Goois Natuurreservaat.
Angular frontend development voor NPRC van begin juni 2016 tot heden
Voor NPRC ontwikkel ik met een back-end development team een
klantenportaal voor klanten van NPRC. Dit is een nieuwe applicatie die vanaf de
grond af aan is opgebouwd (door mij vwb de frontend). De backend ontsluit
data via een een JSON/REST webservice. De front-end stack heb ik
samengesteld en opgetuigd en bestaat uit: Angular 1.x, ui-router, Angular
Material, Restangular en Satellizer (voor authenticatie). Dit project is gestart
begin juni 2016 en loopt nog.
Full stack development voor Leads to Loyals van begin juli 2016 tot heden
Voor Leads to Loyals ontwikkel ik een klantensysteem om meetbare conversie
van huis-aan-huisbladen te realiseren. Dit systeem heb ik zelf ontworpen,
alsmede het datamodel zelf ontworpen. De gehele stack van frontend tot
backend maak ik zelf en bestaat uit de stack (van front naar back): Angular 1.x,
ui-router, Angular Material, Loopback en lbServices voor Angular, Node.js,
iisnode, IIS, SQL Server. Dit project is gestart begin juli 2016 en loopt nog.
ExtJS frontend development voor e-Village van begin juni 2015 tot
september 2016
Voor e-Village onwikkelde ik met een development team van 6 developers aan
pagina 2 van 4

13 juli 2019, Rotterdam

de nieuwe versie van Clang die van de grond af aan gebouwd is in Ext JS 6.
Deze is begin 2017 in Beta gelanceerd: e-village.nl/clang-3/. De bestaande
versie was gebouwd in Dojo en moest gemigreerd worden naar Ext JS. Hier
werkte ik aan de frontend (tegen een REST/RPC backend).
Diverse full stack opdrachten voor Leads to Loyals sinds 2012
Voor Leads to Loyals onderhoud ik diverse marketingplatformen. Deze
platformen bestaan over het algemeen uit een SQL Server database, Node.js
api en een ExtJS of Angular frontend. Deze systemen draaien voor klanten van
Leads to Loyals zoals Michelin, Golden Tulip, Gall en Gall, Staatsbosbeheer
Planningsapp obv Firebase en Angular voor Dobetr in 2015
Voor Dobetr ontwikkelde ik samen met een ontwikkelaar van dat bedrijf een
webapplicatie op basis van Firebase als database met Angular en Angular
Material in de frontend. Met deze applicatie werd het mogelijk gemaakt om
onregelmatigheidsdiensten in te roosteren.
Actiewebsite full stack voor Leads to Loyals in 2014
Voor Leads to Loyals ontwikkelde ik de actiewebsite lieversparenmetkips.nl. Het
design in html werd aangeleverd door een bureau en bracht ik tot leven met
Angular, Node.js en een database in SQL Server.
In het algemeen
In het algemeen voor mijn projecten geldt dat ik gebruik maak van Git met
GitHub/Bitbucket, Yeoman, bower, npm scripts (of Gulp/Grunt als dat onderdeel
is van wat gegenereerd is door Yeoman)
Voorgaande is een greep uit mijn recente projecten relevant voor Javascript,
Node.js, React, Ext JS, AngularJS en/of full stack opdrachten.
ervaring

System Architect and Full Stack Developer (freelance)
Edunivo, February 2018 - present
SAP SRM User Interface Add-On developer (freelance)
Compera, September 2015 - present
Ext JS frontend developer (freelance)
e-Village, June 2015 - October 2016
IT Consultant and Developer (freelance)
NPRC, June 2014 - present
IT consultant and developer (freelance)
Leads to Loyals, January 2012 - present
Freelance Full Stack Software Engineer / Oprichter
Devotis, January 2012 - present
IT Director en senior webdeveloper
Leads to Loyals, mei 2008 - december 2011
Senior Developer / Informatie-analist
2organize, mei 2007 - april 2008
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Programmeur
Leads to Loyals, februari 2002 - mei 2007
Webdeveloper / eigenaar
Videris Internet Services, maart 2000 - december 2003
Intranetbeheer (derdelijns)
IND / COA via PinkRoccade, januari 2001 - februari 2001
Tweedelijns systeembeheer
COA via PinkRoccade, februari 2000 - januari 2001
End User Computing (EUC) tester
ING Barings, november 1999 - januari 2000
opleidingen

PSM I - Professional Scrum Master
Scrum.org, gecertificeerd mei 2015
ITIL Essentials en PRINCE 2 Essentials & Foundations
EXIN, Licentie 0466366 - 1998
Post-HBO ICT Consultancy
Haagse Hogeschool / TH Rijswijk, 1998 - 1999 (diploma)
HBO Technische Natuurkunde
Haagse Hogeschool / TH Rijswijk, 1994 - 1998 (diploma)
HAVO wis-b, nat, sch, bio, ned, eng
Comenius College, 1989 - 1994 (diploma)

referenties /
aanbevelingen

Didit Tjiook - Leads to Loyals
Stefan Meeusen - NPRC
Rob Schouten - Leads to Loyals
Martijn Kruisinga - Compera
Jeroen van der Spek - We Arrange
Rémy Vermeulen - ID-Factory
Marnix Rottier - Robin Mobile
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