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Personalia 

 

Naam   Tino Klijn 

Adres    Kelderweg 31 

Postcode  3253  TC 

Plaats   Ouddorp 

Telefoon  06 51253257 

E-mail   Tino@DotNet2Web.nl 

Website  http://DotNet2Web.nl 

Geboorte datum 26-07-1976 

Nationaliteit  Nederlands 

Burgerlijke staat Samenwonend 

 

 

   Cursussen 

 

2013   Professional Scrum Master I 

 

2007   MCSD .NET 

 

    
 

2007   MCAD .NET 

 

    
 

2005   MCP 

 

    
  

www.microsoft.com/learning/mcp/transcripts, 

Transscript ID : 770837, Access Code : Tin0Turb0 

 

2004   Ambi HG3 

2003                      Ambi HG2, Certificaat 

2003                        Ambi HG1, Certificaat 

2002                      Delphi Foundation, Certificaat 

1998 Mastering Microsoft Visual Studio, Certificaat 

mailto:Tino@DotNet2Web.nl
http://dotnet2web.nl/
http://www.microsoft.com/learning/mcp/transcripts


 
 

 

Opleidingen 

 

1993 – 1996 MTS, Technische Informatica,  Christian Huygens te Rotterdam, 

Diploma nee 

1989 – 1993  LTS, Electro Techniek,  W.C. van As te Middelharnis, Diploma ja



 
 

 

Motivatie 
 

Ik ben een energieke, gedreven senior developer die een passie 

heeft voor zijn vak. Vind het geweldig om in een team van 

enthousiaste mensen te kunnen werken. Complexe uitdagingen ga 

ik nooit uit de weg en kom met gedegen, schaalbare en toekomst 

bestendige oplossingen om deze vraagstukken te beantwoorden.  

Ben nooit te oud om te leren en mijn kennis te delen met andere 

zodat het project naar een hoger level getild kan worden.   

 

 

Werkervaringen 

 

Algemeen 

 

• Coördineren van software afdeling(en), alles omvattende taak. 

Planningen beheren, werkvoorbereiding, communicatie tussen 

ontwikkelaars, klant en management. 

• IT-Management rol. 

• Bouwen van nieuwe web- / windows applicaties in C# of VB.NET.  

• Scrum master. 

• Bug fixing in verschillende web / windows C/C++ & C# applicaties.  

• Aanpassen van bestaande web / windows C/C++ & C#  applicaties  

• Uitvoeren van Code Reviews. 

• Modelleren van domein modellen. 

• Bouwen van remote office applicaties, zogenaamde webparts voor 

SharePoint services of portal services 

• Maken van technische ontwerpen en programmeren ten behoeve 

van wetswijzigingen of nieuwbouw projecten 

• Beheren, onderhouden en doorontwikkelingen van verschillende 

applicaties in C/C++, Visual Basic of Delphi. 

• Opzetten van knowledgebases, ten behoeve van kwaliteit 

verbeteringen binnen het bedrijf.  

• Ontwikkelen en beheren van websites in verschillende scripting 

talen zoals HTML, PHP, ASP.NET. 

 



 
 

 

2014 – Heden Senior / Lead .NET Developer 

DotNet2Web, Ouddorp 

    

o Brisker Group 

o De Brisker Group is een full-service HR-dienstverlener. 

DotNet2Web is gevraagd om binnen de Brisker group 

deel te nemen als tech lead van deze organisatie. Als 

tech lead zijn de verantwoordingen verdeeld over vele 

aspecten. Denk aan het uit denken en implementeren van 

toekomst architectuur, sollicitatie en intake gespreken 

voor vast- en freelance rollen. Verschillende IT-

Management zaken. Team overkoepelende technische 

oplossing.  

 

o Greenchoice 

o Binnen Greenchoice is er behoefte aan een specialisten 

team welke zorg draagt voor verschillende aspecten van 

het de ICT tak van het bedrijf. DotNet2Web is gevraagd 

om deel te nemen aan dit team als Senior Developer voor 

de ontwikkeling van platform specifieke onderdelen. Het 

ontwikkelen van platform specifieke onderdelen bestaat 

uit het bedenken van nieuwe software architectuur en het 

programmeren van een basis oplossing waar de overige 

teams mee kunnen werken. 

o Greenchoice is leverancier van groene energie aan zowel 

particulieren als de zakelijke markt. DotNet2Web is 

gevraagd om als Senior Developer mee te werken aan 

verschillende (web-) applicaties. Binnen het Finance & 

Compliance scrum team werken we aan een nieuw 

facturatie systeem. Dit systeem wordt gebouwd middels 

het MVC5 framework, ondersteund door een SQL 

database. Deze applicatie wordt geschreven in C# in 

Visual studio 2015 middels het TDD principe. 

SourceControl via TFS en deels in GIT. De overige 

applicatie worden onderhouden in VB.NET en worden 

gemigreerd naar C#. 

  

o Kühne & Heitz 

o Kühne & Heitz, is een gerenommeerd internationaal 

bedrijf voor de handel in voedingsmiddelen.  

DotNet2Web is gevraagd om het huidige software 

landschap te analyseren op toekomstbestendigheid en 

uitbreidbaarheid. DotNet2Web heeft o.b.v. deze 

diepgaande scan een verslag aangeleverd met verbeter 

punten op verschillende architectuur vlakken. 



 
 

 

o TestPeople 

o Testpeople, levert diensten voor het testen van mobiele 

apps tot een volledig testproject en van acceptatietesten 

tot test automatisering. 

DotNet2Web is gevraagd om medewerkers op te leiden 

tot .NET developers. DotNet2Web coacht deze 

medewerkers met usecases, code reviews, uitleg en Q&A 

sessies.  

 

o NetW 

o NETW adviseert, ontwerpt en realiseert veilige, 

beheersbare en toekomstgerichte IT-oplossingen. 

DotNet2Web is gevraagd om een web applicatie te maken 

waarmee NETW de toegangs tijden van hun digitale 

sleutels kan modificeren. 

Deze applicatie is geschreven in MVC5 met SQL 

authenticatie. De mapping op de SQL database is middels 

Entity Framework 6 gerealiseerd. Overige technieken die 

geimplementeerd zijn: Razor, JQuery. De volledige 

applicatie is op gebouwd via het TDD pattern. 

 

o Huisman Equipment B.V.  

o Huisman Equipment is een wereldwijde organisatie die 

producten maakt voor de offshore branche. Ze leveren 

pijp aanleg machines en boortorens voor op schepen. 

DotNet2Web is gevraagd om als Senior Developer mee te 

werken aan verschillende (bestaande en nieuwbouw) web 

applicaties. Deze web applicaties zijn geschreven in 

MVC5. Technieken die gebruikt worden binnen de 

applicaties zijn: WebApi, Razor, SignalR, Ninject. Naast 

het bouwen van web applicaties realiseren we een 

integratie platform voor Huisman Equipment specifieke 

AutoCAD tooling. Dit platform levert updates aan die 

wereldwijd op de AutoCAD machines worden uitgerold.  

Gebruikte tools zijn VS2013, SQL Server 2012, TFS, 

Resharper, Automapper, Ninject, WiX. De design patterns 

die we hanteren zijn SOLID en TDD. 



 
 

 

o Modulo B.V.  

o Lead Developer van de .NET software afdeling.  

Modulo B.V. levert maatwerk software voor de vlees, vis 

en kaas industrie. Modulo B.V. heeft DotNet2Web 

gevraagd om hun software platform te gaan upgraden 

naar de meest recente versie van het .NET Framework, 

met de daarbij horende tools en development technieken. 

Tevens moet de kwaliteit van de software naar een hoger 

platform getild worden en de ontwikkelaars moeten daar 

in mee genomen worden. 

Bij Modulo B.V. worden WinForm applicaties geschreven 

middels de volgende technieken. C# / VB.NET deze 

communiceren middels Entity Framework 6 met een Sql 

Server 2014 database. Om deze software te realiseren 

maken we gebruik van Test Driven Development.  

Gebruikte tools zijn VS2013, TFS, Resharper 9 / 

CodeRush, Entity Framework 6.  



 
 

 

2008 – 2014  Technisch Teamleider 

Meant4u, Nieuwegein 

 

o Opzetten van de .NET pijler binnen het bedrijf. 

o Verantwoordelijk voor het re-design traject website Meant4U. 

o Begeleiden van nieuwe medewerkers. 

o Verantwoordelijke voor de .NET sollicitaties. 

o Technische intakes / sollicitaties bij klanten. 

o Geven van presentaties over development met .NET aan 

management teams. 

o Lead Developer / Software Architect bij het CAK, 

verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de 

ingezette technologie switch. Verantwoordelijk voor het opzetten 

van de basis architectuur. Opzetten van generieke templates 

(FrontEnd in MVC4 / Razor, Backend in WCF / Rest) ten behoeve 

van efficiëntie. Generieke authenticatie provider geschreven op 

basis van SAML2.0 welke voor meerdere authenticatie 

platformen gebruikt kan worden. Alle code wordt middels Test 

Driven Development geschreven en via code reviews verder 

verwerkt. Gebruikte tools zijn VS2103, TFS, Resharper 8.0. De 

.NET software communiceert met een Oracle 12c db welke 

middels FluentnHibernate gemapped wordt. 

o Lead Developer bij het CBR, verantwoordelijk voor de bouw van 

een geheel nieuwe portal. De gebruikte technieken zijn MVC 4 

op de Razor engine. De communicatie tussen front-end en 

backend word door WCF Services geregeld. 

We schrijven onze code d.m.v. TDD, passen hier coding 

guidelines op toe, code reviews doen we onderling in het team. 

De onderliggende database is een Oracle 11g versie, welke 

middels FluentnHibernate gemapped wordt. 

Binnen deze opdracht werken we met de SCRUM methodiek.   

o Herbouwen van een bestaand dos systeem naar een WinForm 

applicatie voor de firma Flanderijn en Van Eck 

deurgerechtswaarders. Dit wordt gedaan op het .NET 3.5 

framework op een SQL Server 2005 database, FluentnHibernate 

wordt gebruikt om de database te mappen. Enterprise Architect 

wordt gebruikt om het domein model te modelleren. De 

communicatie tussen front-end en backend wordt gedaan 

middels WCF Services.  

o Bouwen van een Conversie applicatie voor de firma Flanderijn 

en Van Eck. Deze applicatie converteert de oude data naar het 

nieuwe systeem en valideert de aangeboden records op de 

backend door business rules.  

o Herbouwen van een ingekocht theorie examen pakket voor het 

CBR. Dit werd gedaan via het MVP design pattern op het .NET 

3.5 framework met een SQL Server 2008 Database. De mapping 

tussen backend en database werd verzorgd door nHibernate.  

o Bouw van een melding registratie systeem in opdracht van Het 

CAK, deze web applicatie is geschreven in ASP.NET/C# met een 

Oracle 10i database voor de data opslag. 



 
 

o Interface gebouwd in opdracht van Pensioen Fonds Horeca en 

Catering te Zoetermeer, deze interface importeert data uit een 

mapper database naar een SQL Server 2000 database. Dit wordt 

middels CSV bestanden en een stored procedure gedaan. 

o Bouwen en onderhouden van CRM systeem van Meant4U in 

ASP.NET/C#. 

 

2006 – 2008  Software developer  

ITelligent, Rotterdam 

 

o Ontwikkelen van Remote Office oplossingen, zogenaamde 

Webparts, deze webparts worden getoond in SharePoint of 

Portal Services. Deze remote applicaties worden aangeboden via 

Citrix. Het idee achter deze remote office oplossing is overal ter 

wereld je eigen kantoor bij je. 

o Begeleiden van nieuwe medewerkers. 

o Bouwen van software in opdracht van Toshiba Amersfoort, 

deze software wordt ingezet op kassa systemen in supermarkten 

verspreid over Europa en Japan. 

o Schrijven van technische documentatie. 

o Bouwen van een licentie tool, deze tool zorgde dat de try out 

applicatie na 30 dagen inactief werd en via een encryptie sleutel 

kon er een registratie key gegenereerd worden.  

o Bouwen van een uitkeringspakket voor de Gemeente Den 

Haag. Dit software pakket is volledig geschreven in WPF met als 

userinterface XAML. Binnen dit software pakket wordt er gebruik 

gemaakt van het CAB design pattern. Dit pakket is geschreven 

in het .NET 3.0 Framework 

o Het uitvoeren van Code Reviews voor andere ontwikkelaars 

 

 

2003 – 2006  Software developer / Teamleider 

Centric, Rotterdam / Gouda 

 

o Coördineren van de software afdeling, hieronder valt het 

beheren van de planning en het aansturen van de mensen 

binnen het software team.  

Dit team bestaat uit vijf ontwikkelaars, waarvoor ik het werk 

voorbereid.  

Ook ben ik verantwoordelijk voor de communicatie tussen klant 

en software ontwikkelaars. 

o Begeleiden van nieuwe medewerkers.  

o Ontwikkelen van een leasepakket in een door Centric 

ontwikkelde programmeertaal, deze taal is een object 

georiënteerde taal. Gebaseerd op een oracle 8i database. Dit 

pakket is ingezet bij verschillende leasemaatschappijen, grootste 

klant verwerkt 3000 leasecontracten met ons pakket. 

o Schrijven van SQL queries, voor conversies en/of upgrades. 

o Maken van technische ontwerpen: het omzetten van een 

functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp van nieuw te 

bouwen onderdelen. 



 
 

o Technisch adviseren van consultants: De klant vraagt aan de 

consultant een nieuw te realiseren onderdeel in het pakket, de 

consultant legt dit verzoek bij mij neer en ik vertel of het 

technisch mogelijk is.  

o Ondersteuning conversie groep: de conversie groep draagt er 

zorg voor dat oude data geïmporteerd wordt in de nieuwe 

database. Hierbij word ik ingezet als ondersteuning. 

 

2001 - 2003   Software developer 

Centric, Gouda 

 

o Ontwikkelen van een scanapplicatie in Visual Basic 6.0 voor 

klanten in Duitsland, Italië en Japan. Deze applicatie scant 

aanvragen voor beleggings en verzekerings producten en stuurt 

deze via de HP process manager (push/pull workflow 

management systeem) naar het callcenter waar de taken 

verwerkt werden. De gescande images worden door de 

applicatie opgeslagen in een Oracle database. 

o Ontwikkelen en onderhouden van een webbased callcenter 

geschreven in ASP voor klanten in Duitsland, Italië en Japan. 

Deze applicatie wordt aangestuurd door een push/pull workflow 

management systeem (HP process manager). 

o Onderhoud van verschillende HP process manager (push/pull 

workflow management systeem) gebaseerde applicaties 

geschreven in C++ voor klanten in Nederland en Duitsland.  

o Onderhoud van applicaties geschreven in C voor TPG Post.  

o Ontwikkelen en onderhoud van applicaties voor TPG Post in 

Delphi 6.  

 

 

1996 – 2001  Software developer / Software Tester 

Essentium, Rotterdam 

 

o Ontwikkelen van een webbased callcenter voor een klant in 

Italië, deze is geschreven in ASP en wordt aangestuurd door HP 

process manager (push/pull workflow management systeem). 

o Ontwikkelen van C++ workflow based applicaties voor 

verschillende klanten in Nederland en Duitsland. 

o Testen van callcenter applicaties voor verschillende 

verzekeringsmaatschappijen in Nederland en Duitsland. 

o Het opzetten van testscenario’s en testplannen en die in overleg 

met de klant uitvoeren. 



 
 

 

Vakkennis 

 

Programmeertalen C# 

   VB.NET 

   C / C++ 

   Delphi 6 

   Visual Basic 6 

   Powershell 

 

Frameworks  .NET Framework 1.0 – 4.8 

   .NETCore 3       

 

OR Mapper  Entity Framework  

   nHibernate 

   FluentnHibernate    

 

Scripting languages  ASP 

   Razor 

Vue,js 

Knockout 

   JQuery 

Javascript 

SignalR 

 HTML 

   XML 

   XAML 

   PHP 

 

Databases   SqlServer 2000 - 2014 

MySQL    

Oracle 7 – 11g 

 

Overige  SOLID 

MassTransit 

RabbitMQ 

TDD 

REST 

WCF 

MongoDB 



 
 

 

   Pakketten / Tools 

 

Microsoft   Visual Studio .NET 2003 – 2019 

   Team Foundation Server 

   Visual Studio 6.0 

   Windows 3.11 – Windows 8 

Office95 – 2013 

   

Source control Git 

   TFS 

   VisualSVN 

 

ALM   Azure DevOps 

   TFS  

 

   Talen 

 

   Nederlands 

   Engels, vloeiend in woord en geschrift. 

   Duits, woord basis, geschrift beperkt. 

    

   Hobby’s / nevenactiviteiten 

 

Wind- / golfsurfen 

Snowboarden  

Renault 5 GT Turbo’s  

Motor rijden      

Reizen 

Koken 

     

   Overige 

 

   Rijbewijs A / B 

    

       


