Beschikbaarheid en CV, M.D. de Jong
Beschikbaarheid
Matijs de Jong is vijf maanden per jaar beschikbaar via MagnaFacta BV.
Dit kan in één project gebruikt worden of verspreid over meerdere. Zowel
full-time als part-time inzet is mogelijk. In de praktijk werkt hij veel op
oproep basis. Bijgewerkte informatie vindt u op www.magnafacta.nl.

Capaciteiten
Matijs heeft Bedrijfskunde gestudeerd en is afgestudeerd in de richting informatica.
Daarna heeft hij een vijf jaar in de detachering gewerkt om vervolgens met zijn broer
een bedrijf te beginnen. Na een zes jaar is hij uitgekocht. Vervolgens heeft hij drie jaar
als informatie architect gewerkt bij een middelgroot IT bedrijf.
Na 20 jaar gewerkt te hebben in de IT in elke functie van manusje-van-alles tot
directeur-grootaandeelhouder, besloot hij in 2005 zich te richten op zijn sterke kanten:
het uitzoeken hoe zaken werken en applicaties bouwen.

Projectvaardigheden
Het soort werk wat hij gedaan heeft loopt van eenvoudig applicaties ontwerpen en
bouwen tot het geven van strategisch automatiseringsadvies. Dankzij zijn opleiding en
ervaring kan hij snel wensen van de opdrachtgever vertalen in praktische oplossingen.
Matijs heeft succesvol leiding gegeven aan ontwikkelteams tot 5 man grootte en
kan goed multitasken. In het verleden heeft hij veel kantoor- en back-office-applicaties
gebouwd, de afgelopen jaren met name websites.
De afgelopen vier jaar heeft hij intensief gewerkt met ASP, Java, JavaScript, .NET,
Perl, PHP, SQL, Visual Basic for Applications en XSLT.
Hij beheerst opmaak talen zoals CSS, HTML, LATEX, SOAP, Schema en XML en
heeft meerdere jaren praktijk ervaring met de databases DB/2, MS-Access, MySQL,
Oracle en SQL Server.

Sterktes
Matijs is een expert in het verbeteren van efficiency door de toepassing van Informatie
Technologie. Hij ontwerpt applicaties die eenvoudig in gebruik en onderhoud zijn, maar
hij kijkt ook buiten de IT naar oplossingen. Zijn kennisgebied bestrijkt zowel de IT kant
van management als de management kant van de IT. Daarnaast is hij vakinhoudelijk
sterk en draagt graag kennis over.
Hierdoor is hij breed inzetbaar van consultant, tot programmeur, tot projectleider,
tot opleider. Zijn sociale vaardigheden zijn zoals je mag verwachten van een consultant.

Zwaktes
Hoewel Matijs regelmatig eenvoudig te gebruiken websites ontwerpt, zal hij met deze
sites nooit een design prijs winnen - al was het alleen maar vanwege zijn kleurenblindheid. Gelukkig heeft hij wel ervaring met het implementeren van ontwerpen van derden.
Ondanks alle jaren werk heeft hij weinig ervaring met gestandaardiseerde project
management methodes zoals Prince II. De reden hiervoor is gebrek aan vraag van de
kant van opdrachtgevers. Zijn eigen voorkeur gaat uit naar RAD technieken zoals
Extreme Programming.
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Samenvatting
Matijs de Jong is een goede programmeur die kan managen oftewel een
redelijk goede manager die kan programmeren. Daarbij kan hij goed
kennis doorgeven. Hierdoor is hij breed inzetbaar als Consultant, Programmeur, Analist, Projectleider en Opleider.

Persoonsgegevens
Naam
Bedrijf
Geboren
Nationaliteit
Talen
Vervoer
VAR
Sporten
Hobby’s
Overig
Lid van

drs. M.D. de Jong, Matijs.de.Jong@magnafacta.nl
MagnaFacta B.V.
25 september 1966 te Haarlem
Nederlands
Nederlands en Engels en beperkt Duits, Frans en Japans
Rijbewijs B, in bezit van eigen vervoer
2007, 2009 (Verklaring Arbeids Relatie)
Fitness, skiën, wandelen, duiken
Filosofie, geschiedenis, manga, science fiction, strips
Secretaris van de Stichting Promotie Japanse Popcultuur
Bestuurslid VVE de Ritmeester
ACM: Association for Computing Machinery, IEEE

Technische kennis
Technieken

Normalisatie, UML, Replicatie, Flowcharting, Dimensional Profiling, Web Usability, eXtreme Programming
Zeer ervaren Java, PHP, SQL, Visual Basic(.NET), Visual Basic for Applications, XPath, XSLT
Ervaren
ASP(.NET), C#, JavaScript, Perl, VBScript, XQuery
Bekend
C, C++, Clipper, Haskell, Lisp, Pascal, Python, Rexx, Ruby
Opmaaktalen CSS, DTD’s, (D)HTML, LATEX, PDF, Relax, Schema, SMTP,
SOAP, WSDL, XML, XSL-FO
Databases
Access, dBase, DB/2, MySQL, Oracle, SQL-Server, Watcom
Applicaties Exact, IIS, Visual SourceSafe
OS’s
DOS, Mac OS/X, OS/2, Unix/Linux, Windows

Opleiding
Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
Studeerde vanaf 1985 bedrijfskunde en studeerde in 1991 af in de richting Bedrijfskundige Informatica. Zijn afstudeerscriptie ging over de theoretische aspecten van relationele databases, met als titel: Streamlining Database Navigation.

Stedelijk Gymnasium, Haarlem
Voltooid in 1985 met de vakken Economie I, Engels, Geschiedenis, Grieks, Natuurkunde,
Nederlands, Wiskunde I (gemiddeld een 7,5)
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Werkervaring
1987-1988 Rijnhaave B.V.

tegenwoordig: BT Consulting

Werkte tijdens zijn studie in diverse IT-functies via het voormalige Rijnhaave bij de
Shell, bij het toenmalige Raet en bij de PTT Post, nu KPN.

1988-1990 Interdata
Zijn eerste eigen bedrijf, begonnen en gestopt tijdens de studie. Deze eerste Interdata
bouwde verscheidene database applicaties in Clipper voor een drietal kleine bedrijven.

1989-1991 Erasmus universiteit
Het Artificial Intelligence Laboratorium
Werkte als programmeur en onderzoeker op projecten voor vereenvoudigde database
navigatie en het gebruiken van causale netwerken. Studeerde af op de theoretische en
wiskundige aspecten van database navigatie.
Gaf practica en ondersteunende colleges als student assistent voor de vakken Programmeren in Lisp en Expert en Kennissystemen.

1992-1996 Brunel Systems

tegenwoordig: Brunel ICT

Werkzaam als consultant, programmeur en projectleider. Werkte bij (o.a.) ABNAMRO,
Mona, KLM-Cargo, diverse KPN onderdelen, DSM-Resins, HBG (tegenwoordig BAM)
en het toenmalige GlaxoWellcome op het moment van dit schrijven GlaxoSmithKline.

1996 Proface
Werkzaam als zelfstandig programmeur. Werkte voor Holland Casino en GlaxoWellcome.

1996-2002 Interdata B.V.
Serieus als zelfstandige begonnen onder de naam Interdata in de software handel. Eind
2000 de aandelen verkocht aan Mensys BV, daarna nog anderhalf jaar blijven werken
als bedrijfsleider van Interdata.

2002-2004 TARQ Information Technology
Aan de slag als Hoofd Interne Automatisering bij TARQ te Zoetermeer. Werk bestond
o.a. uit het maken en invoeren van een document management systeem, de invoering
van Globe 2003 en het integreren van Globe met de bestaande systemen via diverse
XML oplossingen.
Ook is onder zijn technische leiding een nieuwe website met CMS ingevoerd.

2005-nu MagnaFacta
Zelfstandig aan het werk als onderzoeker. Besteedt daarnaast een deel van zijn tijd aan
consultancy en als ontwikkelaar.
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