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Gegevens
Naam

Bas van der Heijden

Geboortedatum

19 december 1986

Telefoonnummer

06 52 36 42 43

Website

http://basvdheijden.com/

E-mail

info@basvdheijden.com

LinkedIn

http://linkedin.com/in/bvanderheijden

GitHub

http://github.com/basvdheijden

Twitter

http://twitter.com/_basvdheijden
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Werkervaring
2009 - 
∞

Freelance Webdeveloper
Basvdheijden
,
Den Haag

Voor gerenommeerde internetbureau’s, bedrijven en
instellingen ontwikkel ik responsive front-ends en
beheerbare websites in Drupal CMS.
Enkele websites van mijn hand:
● http://www.het-portaal.net
● http://www.rendement.nl

2014 - 2015

Senior Developer / Team Lead
Wunderkraut NL
, Utrecht
Wunderkraut is één van de grootste internetbureaus in
Europa op het gebied van Drupal ontwikkeling.
Samen met een team van technisch zeer bekwame
front-enders en back-enders, ontwikkelde ik websites
voor gemeenten, overheden en het MKB.
Als team-lead was ik bij Wunderkraut verantwoordelijk
voor de technische koers en alle daarbij horende
beslissingen op het vlak van development.
Ik was in deze rol hoofd aanspreekpunt voor de klant wat
betreft technische vraagstukken. Ik hield mij onder
andere bezig met het waarderen en inschatten van user
stories, het pragmatisch verdelen van werk binnen het
team en het helpen van mede ontwikkelaars bij
technische vraagstukken.
Tevens was ik verantwoordelijk voor alle server-beheer en
onderhoud, het beheren van de version control software
en heb ik een continuous delivery & deployment platform
opgezet o.b.v. GitLab dat automatisch releases doet en de
code van de ontwikkelaars test m.b.v. static analysis.
Ten slotte heb ik bij Wunderkraut een development
methodiek geïntroduceerd en begeleid op basis van een
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merge request workflow en de daarbij behorende
architectuur opgezet en onderhouden.
Enkele websites van mijn hand:
● http://www.woodwing.com
● http://www.ecostyle.nl

2012 - 2014

Lead Webdeveloper
Dutch Open Projects,

Leusden
Dutch Open Projects (DOP) is een internetbureau vlakbij
Amersfoort dat zich toelegt op open source web & app
development op basis van technieken zoals Drupal en
Node.JS.
In mijn rol als Lead Webdeveloper was ik bij DOP
verantwoordelijk voor het schrijven van uitgebreide TO’s
die de technische oplossingsrichting van projecten tot in
detail beschreef, het uitwerken van complexe business
logica, koppelingen en multi-domein oplossingen en het
adviseren, beheren en onderhouden van bestaande
projecten. De focus lag hierbij voornamelijk op de
back-end.
Tevens was ik betrokken bij de ontwikkeling van eigen
SAAS diensten met Node.JS.
Enkele websites van mijn hand:
● http://www.hollandcasino.nl/
● http://www.prorail.nl/

2010 - 2012

Lead Drupal Developer
W3S
,
Rotterdam
W3S is een full service internetbureau in Rotterdam
centrum. W3S ontwikkelt websites en levert hierbij
strategisch advies, design, development op basis van
.NET, hosting en nazorg.
Bij W3S was ik op technisch verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en het beheer van alle Drupal sites. Ik
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ontwikkelde daarbij zowel de responsive front-ends als de
back-end. Binnen de organisatie was ik de eerste die zich
toelegde op Drupal, waarna het team groeide tot een
volwaardig development team.
Ik hield mij bij W3S tevens bezig met het opzetten,
configureren en beheren van de Linux omgevingen die als
hosting platform dienden en alle software die daarbij
werden gebruikt (Varnish, Memcached, etc).
Enkele websites van mijn hand:
● http://www.klachtenkompas.nl
● http://www.landschapnoordholland.nl
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Opleidingen
2006 - 2009

Neerlandistiek, richting Taal & Communicatie
Universiteit van Amsterdam
Afstudeerscriptie: '
Drogredenen in parlementaire
debatten'
.
Diploma behaald in 2009.

2009

Interculturele Communicatie (keuzemodule)
Universiteit van Amsterdam
Vakkenpakket: Interculturele Communicatie,
Interlinguïstiek, Taalverwerving Esperanto.
Diploma behaald in 2009.

2008 - 2009

Culturele Antropologie (minor)
Universiteit van Amsterdam
Vakkenpakket: Inleiding in de Culturele Antropologie,
Narrating the Self.
Afstudeerscriptie: ‘
Onderzoek en analyse van de
Sapir-Whorfh hypothese
‘.
Diploma behaald in 2009.

2006 - 2007

Spaanse taalverwerving (minor)
Universiteit van Amsterdam
Diploma behaald in 2007.

1999 - 2006

Atheneum (VWO)
Haags Montessori Lyceum
Diploma behaald in 2006.
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Competenties
HTML

Ik schrijf semantische HTML die voldoet aan de W3C
richtlijnen.
Technologieën
HTML5, Twitter Bootstrap, Foundation, Schema.org

(S)CSS

.Ik bouw mijn herbruikbare, gestructureerde CSS met
preprocessor Sass
Frameworks & Libraries
Susy, Compass, Breakpoint, Bourbon (Neat), SMACSS

JavaScript

Aan zowel de server als client kant heb ik ruime ervaring
met JavaScript: van front-end scipting tot complexe API
koppelingen in de back-end.
Frameworks & Libraries
Vanilla JS, jQuery, React.JS & Flux, BackboneJS, Meteor,
Grunt, Yeoman, Node.JS, Express, Hapi, WebSockets met
io.js

PHP

Doordat ik als kind al leerde programmeren in PHP, heb ik
de ontwikkeling mogen meemaken van simpele script
taal tot de object-georiënteerde programmeertaal die het
vandaag de dag is.
Frameworks & CMS’en
Drupal, Symfony(2), Laravel, WordPress, Composer,
CodeIgniter, CakePHP, Zend Framework, Doctrine.

Versiebeheer

Ik heb veel ervaring in het werken met verschillende
version control systems
Frameworks
Git, Subversion (SVN), Mercurial, Perforce (P4)

Overige

Losse technologieëen, software en methodieken waar ik
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tijdens mijn projecten ruime ervaring mee heb opgedaan
Software
Adobe Photoshop, Sketch, Adobe Illustrator, JIRA
Technologieën
MySQL, Unix, Bash, Perl, Vagrant, Varnish reverse proxy,
Memcache, Apache, nginx, postfix e.v.a.
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