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Curriculum vitae
Naam: Wilfred Waltman
Geboortedatum: 6 februari 1972
Woonplaats: Waddinxveen
Functie: Freelance PHP en Drupal ontwikkelaar
Ervaring sinds: 2001

Over mij
Ervaren PHP-ontwikkelaar met de focus op Drupal. Oprecht, to the point, klantgericht, analytisch,
teamspeler en meewerkend voorman. Bewust van eigen kennis en nieuwsgierig naar nieuwe
ontwikkelingen. Coach voor collega's en (sparring)partner voor de business.

Skills
Talen & Tools
•
•
•
•
•
•
•
•

PHP (5 en 7)
Drupal (6, 7 en 8)
Symfony / Laravel
Mysql
jQuery
Composer
Git
Atlassian Suite

Meer dan alleen developer
Met mijn jarenlange ervaring als ontwikkelaar en goede communicatieve vaardigheden kan ik
uitstekend uit de voeten als projectleider, meewerkend voorman of intermediair tussen technologie
en business.
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WERKERVARING ALS ZELFSTANDIGE
Drupal Backend Developer bij Erasmus Universiteit Rotterdam
Periode: april 2017 – januari 2019

In deze opdracht werk ik binnen het scrumteam mee aan het opzetten en doorontwikkelen van de
publieke website en het intranet met Drupal 8. Als backend developer houd ik mij bezig met de
configuratie van het systeem, en het ontwikkelen van maatwerkoplossingen en patches op modules
en op Drupal core.

Drupal Developer bij Nationaal Archief
Periode: januari 2016 – april 2017

In deze opdracht werkte ik binnen het scrumteam mee aan de bouw van twee applicaties met
Drupal 8. Als backend developer hield ik mij bezig met de configuratie van het systeem en het
ontwikkelen van maatwerk, onder andere voor het genereren van organogrammen en de koppeling
met externe systemen.

Adviseur en Drupal developer bij Ministerie van Economische Zaken
Periode: augustus 2013 – december 2014

Voor het project Pianoo was ik als adviseur en front- en backend developer verbonden aan de
website tenderned.nl met Drupal 7. Ik adviseerde over webrichtlijnen en toegankelijkheid.
Daarnaast loste ik issues op en ontwikkelde nieuwe functionaliteiten.

Front- & backend developer bij UWV
Periode: januari 2012 – december 2015

Als frontend developer werkte ik binnen het scrumteam mee aan de standaardisatie van de HTML
componenten van werk.nl. Met behulp van SaSS hebben we de stylesheets opnieuw opgezet. Zowel
de HTML als de styling voldeden daarbij aan de webrichtlijnen van de overheid.
Als backend developer werkte ik aan de doorontwikkeling van een interne versie van werk.nl met
Drupal 7. Deze versie bestond voornamelijk uit maatwerk en was bedoeld voor proof-of-concepts,
presentaties en gebruikersonderzoeken.
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WERKERVARING IN LOONDIENST
SOGETI NEDERLAND BV
Periode: oktober 2007 –december 2011

Tijdens mijn periode bij Sogeti heb ik als front- en backend developer gewerkt aan diverse interne
en externe webapplicaties (productie en demo-/klikmodellen), en na oplevering ook die applicaties
in beheer gehad. Dit waren zowel maatwerkapplicaties als applicaties op basis van de OpenIMS en
Drupal frameworks.
Mijn werkzaamheden bestonden onder meer uit:
-

Installatie en configuratie Drupal en OpenIMS
Ontwikkelen Drupal templates m.b.v. (X)HTML, CSS, SaSS en Javascript.
Samenwerken met anderen, zoals visual- en interaction designers en collega-developers.
Bugfixing
Contentmigratie
Ontwikkelen maatwerk en migratiescripts
Inwerken medewerkers / collega's
Opstellen functioneel- en technisch ontwerp
Opstellen van offertes en calculaties

Omdat het vooral om applicaties voor landelijke overheidsinstellingen ging werd bij de projecten
een groot belang gehecht aan het hanteren van de webrichtlijnen voor de overheid.
Als voorzitter van de expertisegroep Webrichtlijnen heb ik ook gewerkt aan de ontwikkeling van
cursussen over toegankelijkheid en de webrichtlijnen voor de overheid. Zowel intern aan collega’s
als extern aan en bij klanten heb ik deze trainingen verzorgt.
Ik heb mijn werkzaamheden o.a. uitgevoerd op basis en met behulp van:
PHP (procedureel een OOP), MySQL, OpenIMS, Drupal, XML, SOAP, XML-RPC, SoapUI, SVN, Git,
HTML, CSS, Javascript, jQuery, Webrichtlijnen voor de overheid.
Hieronder een aantal projecten nog nader beschreven.

Nationaal Archief (2011)
Website: www.gahetna.nl

Voor het project NA4all een aantal maatwerk modules ontwikkeld in Drupal.
De eerste module zorgt ervoor dat er een SOAP koppeling beschikbaar is met Microsoft CRM.
De tweede module geeft bezoekers van de website van het Nationaal Archief de mogelijkheid om
stukken uit het archief te reserveren zodat ze die stukken kunnen bekijken. Deze module maakt
gebruik van de SOAP koppeling van de eerste module om de reserveringen te registreren.
De derde module verzorgt een contactformulier waarvan de inzendingen ook weer in CRM worden
geregistreerd middels SOAP koppeling van de eerste module.
Een vierde module zorgt voor een 2-way SOAP connectie tussen de website en het Digitaal Depot.
Bezoekers kunnen bestanden die op de website worden aangeboden downloaden. Middels SOAP
koppelingen worden verzoeken ingediend bij het Digitaal Depot om de bestanden klaar te zetten.
Als de bestanden beschikbaar zijn worden deze, samengevoegd als zip-bestand, aangeboden aan de
bezoeker.
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Regelhulp (2007 - 2010)
Op www.regelhulp.nl kunnen mensen informatie vinden over sociale voorzieningen en sommige van
deze voorzieningen ook direct aanvragen. De gehele applicatie bestond uit een front-end en een
back-end die is ontwikkeld met PHP.
De werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten in het kader van de
oplevering van fase 2 van het project, en aanpassingen aan de huidige versie van de applicatie
wanneer er problemen (issues) ontdekt zijn.
De ontwikkeling van iedere wijziging of nieuwe functionaliteit begint met het schrijven van een
functioneel ontwerp die na goedkeuring wordt gevolgd door een technisch ontwerp. Wanneer deze
ook akkoord is worden de wijzigingen in de applicatie aangebracht.
Binnen het team werkten we nauw samen met de vormgever, tekstschrijver en collega
ontwikkelaars.

2005 LAN SERVICES
Periode: juli 2007 – oktober 2007

Bij 2005 LAN Services in Den Haag ben ik werkzaam geweest als PHP developer. In deze maanden
heb ik gewerkt aan een front-end user interface voor de configuratie van een door hen ontwikkelde
firewall.

KLAVERBLAD VERZEKERINGEN
Periode: augustus 2003 – juli 2007

In 2003 ben ik in dienst gekomen op de afdeling schadebehandeling van autoverzekeringen van
Klaverblad Verzekeringen. In die rol heb ik veel contacten onderhouden met de betrokken partijen
en zelfstandig beslissingen genomen over eventuele uitkering van de schadevergoeding.
Na de overstap naar de afdeling Levensverzekeringen ben ik begonnen met de technische en
medische acceptatie van levensverzekeringen. Daar zijn snel de taken voor het muteren van de
verzekeringen en het zelfstandig beslissen over en afhandelen van schade bijgekomen. Tijdens
afwezigheid van het afdelingshoofd was ik degene die de gang van zaken op de afdeling in de gaten
hield.
Met de overstap naar de afdeling In- en Externe Communicatie kreeg ik de verantwoordelijkheid
voor het onderhouden van de website en het Intranet van de maatschappij. Ook het muteren van
bestaand drukwerk en het fabriceren van nieuw drukwerk behoorde tot de taken. Als onderdeel van
een projectgroep ben ik ook betrokken geweest bij de keuze voor een nieuw aan te schaffen CMS.
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CENTRIS BV
Periode: juli 2001 – april 2003

Ing bank

Als coördinator RS6000 bij een testcentrum van de ING was ik het centrale aanspreekpunt voor de
projecten/klanten. Ik coördineerde de inkomende verzoeken voor systeeminrichting (schijfruimte,
koppelingen, databases, etc...) en organiseerde dit bij de betrokken afdelingen.
Projecten hadden dus 1 aanspreekpunt en de gevraagde testomgeving werd in één keer compleet
opgeleverd.

SOLIDIUM
Periode: augustus 1998 – augustus 2003

Ing bank

Zie hierboven bij Centris BV.

Landmacht

Ik verzorgde binnen een team 1e lijn ondersteuning aan medewerkers van alle onderdelen binnen
defensie. Aannemen en verwerken van incidenten gebeurde via telefoon en fax.

Relan

Als 2e lijn ondersteuning binnen Relan was ik aanspreekpunt voor vragen en problemen die de
helpdesk niet kan beantwoorden. De vragen hadden betrekking op applicaties die beschikbaar
waren op een Unix omgeving.

PROFACE
Periode: augustus 1994 – augustus 1998

Rabobank

Als periferieoperator hield ik me bezig met de dagelijkse productie van informatiedragers (papier,
diskettes, tapes, comfiches) bij het facilitair bedrijf van Rabobank.
Tevens heb ik 2 jaar als groepsleider gefunctioneerd waarmee ik de leiding had over een ploeg van
6 personen en verantwoordelijk was voor o.a. verlofregistratie, urenverantwoording,
kwaliteitsbewaking en het overleggen met het management.
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