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Over mijzelf
Al van jongs af aan houd ik mij bezig met ICT, hierbij richt ik mij voornamelijk op het schrijven en ontwerpen van
programma's en websites.
Ik werk graag zelfstandig, en op een rustige en bedachtzame manier om snel het gewenste resultaat te behalen, wanneer ik
bezig ben met programeren, dan kan ik hier helemaal in op gaan en gefocused werken.
In mijn vrije tijd lees ik graag science-fictie & fantasy boeken, of kijk naar films in het zelfde genre. (Met mijn MoviePass ga ik
elke week naar de bioscoop om de nieuwste films te zien.)
Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar de werking van programma's, en als ik er geen vind die aan al mijn wensen voldoen, of om
simpelweg taken te automatiseren, schrijf ik zelf nieuwe applicaties, ik vind het leuk hier mee te experimenteren, nieuwe
oplossingen te vinden, en gebruikers vriendelijke user interfaces/UI's te ontwerpen.

Ervaring
Aug 2017-Doorgaand
ViBroadCatcher
Hobby project / Software developer
Een JSON/RSS feed 'broad catcher' die artikelen, podcasts en andere enclosures kan downloaden voor
je gemak.
Jun 2015-Doorgaand
ViMangaReader
Software ontwikkelaar
Ontwerp and bouwen van een manga (japanse strips) lezer die informatie en manga paginas
download vanaf verschillende websites.
Aug 2011 - Doorgaand
ViMediaManager
Software ontwikkelaar
Een media manager die informatie download over uw media van themoviedb.org en thetvdb.com voor
uw films en televisie series, die dan weer gebruikt kunnen worden in combinatie met XBMC Media
Center, Boxee of YAMJ.
Jan 2016 - Aug 2016
Gemeente Medemblik
Webredacteur / WCAG tester
Website toegangkelijkheid verbeteren volgens de webrichtlijnen, testen op technische fouten en deze
verbeteren waar mogelijk of duidelijk beschrijvend doorgeven aan de developers met mogelijke
oplossingen.
Oct 2013
Memorial voor mijn oom
Front-end web ontwikkelaar
Een simpele web pagina en video slide-shows ter nagedachtenis aan mijn oom.

Jan 2012 - Oct 2013
Modelboard
Front-end web ontwikkelaar
Ontwerpen en bouwen van HTML sjablonen voor hun website.
Dec 2008 - Dec 2011
ICM Plus in Hoorn
Front-end web ontwikkelaar / Webmaster
Bij ICM werkte ik aan verschillende websites en web applicaties als front-end onwikkelaar, stijl
beheerder en af en toe ontwerper, daarnaast was ik ook de bouwer en onderhouder van, onder
andere, de ICM Plus homepagina.
Jun 2010
Attaleb-Online
Ontwerper / Front-End ontwikkelaar
Ontwerp and bouwen van een homepagina en web applicatie voor Attaleb-Online.
2006 - 2007
Gemeente Vervoers Bedrijf (GVB) te Amsterdam
Stage positie / ICT Researcher
Een stage positie voor het onderzoeken van de beschikbaarheid van nieuwe technologieën om die te
gebruiken in gemoderniseerde tram’s die in gebruik zijn rond Amsterdam.
2006
Studiebegeleiding te Amsterdam
Stage positie / Information engineer
Een stage positie voor het opzetten van een klanten informatie systeem die via het web beschikbaar
zou zijn.
± 2006 - 2007
PalaceChat
Software ontwikkelaar
Helpen met het maken van een aantal functies voor PalaceChat, een 2D virtueel chat programma.
Pre 2006
Mac Messenger
Software ontwikkelaar
Helpen met het maken van een aantal functies voor Mac Messenger, de enige MSN Messenger die
werkte op Mac OS 9 en lager.

Onderwijs
Aug 2005 - Aug 2007
Propedeuse IIE Alnovum in Almere
2 jaar Information Engineering.
Aug 1999 - Juli 2005
HAVO Diploma Copernicus in Hoorn
Afgestudeerd in de richting Natuurkunde & Techniek.
Sep 1986 - Ongoing
Leven
Het oneindige pad van leren door te leven.

Vaardigheden
Talen:
Nederlands

Vloeiend schrijven en spreken

Engels

Vloeiend schrijven en spreken

Programmeer talen:

Kennis:

Xojo BASIC

Apple Mac OS X

HTML

Microsoft Windows

CSS

Xojo

SASS/SCSS Compass

Adobe Photoshop

XML

Github

JSON

FTP

Javascript

Software UI Design
WCAG

Referenties:

“

I've had the pleasure of working with Vidal for six months. In that time he has shown to be an eager learner,

fast worker, and reliable colleague. Vidal pays attention to detail and he is always focussed on the job at hand. With
his knowledge of the accessibility guidelines, he tested and improved the accessibility of our website.
~ Helen Boots @ Gemeente Medemblik

“

Vidal is een integere medewerker met veel skills. Hij is leergierig, werkt snel en is met zijn rustige en humorvolle

persoonlijkheid een prettige toevoeging aan het team. Vidal is de stille kracht die elk bedrijf in huis zou moeten
hebben. Die je steeds weer verrast met zijn veelzijdigheid en met de goede output die hij levert. Hij is echt een
meerwaarde voor elke werkomgeving waar hij in de toekomst terecht zal komen.
~ Tessa Stassen @ Gemeente Medemblik

“
“

Vidal is een fijne collega, die snel het gevraagde resultaat (of nog beter) levert!
~ Arjan Dekker @ Gemeente Medemblik

Vidal has never let me down in any request I made to him.

He has a keen eye for visual stuff and a sharp view on the methods behind webdesign.
He is very proficient in using the right software for a task, he is fast when possible and patient when necessary.
~ Daan Aaij @ ICM+

