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Persoonlijke gegevens 

Naam:    Gerard Buijze 
Geboortedatum:  08-09-1967 
Woonplaats:   Heteren 
Telefoon:     06 222 93 703  
Email:    info@foxserv.nl 
Nationaliteit:   Nederlandse 

 

 

Over mezelf 

Begonnen als Visual FoxPro developer bij diverse softwarebureaus, waaronder voor de 
volmachtmarkt binnen de verzekeringsbrache, ben ik bij het starten van mijn freelance 
werkzaamheden overgestapt op PHP/MySQL als mijn voornaamste ontwikkelomgeving. Op het 
ogenblik deels in loondienst. 
 
Als freelancer ontwikkel ik met PHP en MySQL hoofdzakelijk webapplicaties voor onder andere het 
invoeren en muteren van CRM gegevens, het opmaken van facturen en verzenden van mailings. 
Deze applicaties zijn voorzien van diverse gebruikersniveaus met bijhorende rechten, beveiligd 
met een login procedure. Heb bij deze projecten geen frameworks gebruikt, omdat ik met zelf 
coderen een grotere vrijheid ervaar zo nauw mogelijk op de wensen van de klant/gebruiker aan te 
sluiten. 
 
Daarnaast ook inzetbaar als Visual FoxPro programmeur. Ik heb in deze omgeving een brede 
variatie aan ( desktop ) toepassingen ontwikkeld en gebouwd. Van complete single- of multi-user 
applicaties met een eigen database tot zogenaamde business-lagen of black-boxes waarin Visual 
FoxPro middels technieken als ODBC en Automation ‘communiceert’ met andere databases en 
omgevingen.  
 
Ben zowel zelfstandig als in teamverband inzetbaar. Heb bij zelfstandige projecten ook ervaring 
opgedaan in het opzetten van relationele databases middels normalisatie. Tevens ben ik bekend 
met het werken volgens de meer-lagen ( n-tier ) en Model-View-Controller ( MVC ) modellen en de 
scrum methode.  
 

 

Productkennis 

Programmeertalen:  Visual FoxPro en andere dBase dialecten, SQL, HTML en XHTML, 
CSS, PHP, Laravel, Filemaker, Visual Basic for Applications in met 
name Excel en Access, ASP 

 
Databases:  Visual FoxPro, Access, SQL Server, MySQL, Filemaker, Solr 
 
Toepassingen en tools:  PHPStorm, Jira Atlassian, PuTTY, MS Office, XAMPP, Rest API 

client in FireFox, Google Charts, JSON pathfinder, MS Graph API, 
MailChimp API, Refox ( dé-compileren Visual FoxPro executables ). 

 

 
Talenkennis 

Nederlands   Goed 
Engels    Goed 
Duits    Basis  



Werkervaring 

 

Back-end developer bij Red Data Solutions Den Haag 

november 2021 – heden 

Bouwen, aanpassen en uitbreiden van API endpoints in PHP voor het ontvangen, verwerken en 
verzenden van gegevens van en naar een MySQL database. Voornamelijk in een in-house 
ontwikkeld framework, soms in combinatie met Laravel. Communicatie met de front-end, 
voornamelijk apps, geschiedt middels JSON bestanden. 

 

Zelfstandig professional onder de naam FoxServ 

maart 2012 – heden 

 

januari 2020 – heden: Eigen project LedenSAAS:  

Webapplicatie voor de administratie van leden van verenigingen of donateurs en vrijwilligers van 
stichtingen. Standaard aangeboden vanaf een centrale server locatie bij eigen provider. Voor elke 
organisatie kan daarbinnen een eigen invulling, in gegevens en layout, ingeregeld worden. Zie ook 
www.ledensaas.nl. 

 

mei 2020 – november 2021: ZP Arnhem:  

Als verantwoordelijke voor ICT binnen bestuur betrokken bij belangenorganisatie voor Zelfstandig 
Professionals in Arnhem en omgeving. Taken bestaan met name uit het technisch onderhouden 
van de webapplicatie voor de ledenadministratie. Dit veelal in samenspraak met leverancier 
ClubAssistent.  

 

juli – augustus 2021: Samenwerking Lesterius:  

Op aanvraag van genoemd softwarebureau voor meerdere klanten uitwisseling van gegevens 
tussen Filemaker en MailChimp op basis van MailChimp API gerealiseerd. Voor het uitlezen en 
wegschrijven van de gegevens gebruik gemaakt van JSON. 

 

juni 2020 – april 2021: Samenwerking Sloos ICT:  

Op aanvraag van genoemd softwarebureau aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd in door 
hen ontwikkelde applicaties in Filemaker voor klanten in o.a bouw- en medische sector. Daarbij 
onder meer ook gebruik gemaakt van Google Charts voor tonen van grafieken, JSON ( queries ) 
voor het ophalen en uitlezen van gegevens en de MS Graph API voor mailings op basis van 
OAuth2. 

 

september 2018 – oktober 2020: Samenwerking Remco Nijhuis:  

Op aanvraag van eveneens zelfstandig professional Remco Nijhuis aanpassingen en uitbreidingen 
doorgevoerd in door hem ontwikkelde applicatie in PHP / MySQL voor klant in bouwsector. 

 

mei 2017 – december 2020: HuisvanRenkum:  

In nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkelen van een webapplicatie in PHP en MySQL  
voor de registratie van hulpverleningsdossiers, georganiseerde activiteiten en de bezoekers aan 
deze activiteiten. Naast de beheerders hebben ook medewerkers, vrijwilligers en stagiairs toegang 
tot een deel van de gegevens. Een deel daarvan kunnen ze ook zelf aanpassen. Applicatie medio 
2018 officieel opgeleverd. Sindsdien regelmatig aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd, dan 
wel op aanvraag van gebruikers door voortschrijdend inzicht, dan wel op eigen initiatief in nauw 
overleg met gebruikers. 
  



april 2016 – heden: Ondernemersvereniging Heteren:  

In nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkelen van een webapplicatie in PHP en MySQL 
voor de registratie van de contactgegevens, functies en contributiebetalingen van de leden van 
Ondernemersvereniging Heteren. Naast de beheerders hebben ook de leden toegang tot hun 
eigen gegevens. Een deel daarvan kunnen ze ook zelf aanpassen. Applicatie medio 2017 officieel 
opgeleverd. Sindsdien regelmatig aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd, dan wel op 
aanvraag van gebruikers door voortschrijdend inzicht, dan wel op eigen initiatief in nauw overleg 
met gebruikers.  
 
maart 2017 – juli 2018: Cervus ICT diensten Putten:  

Binnen team van ontwikkelaars afhandelen van aanvragen van gebruikers van een applicatie in 
Visual FoxPro voor het registreren van de gegevens(stromen) binnen handelsondernemingen in de 
zuivelbranche. Deze aanvragen bestaan globaal uit het melden van fouten en verzoeken tot 
aanpassingen en/of uitbreidingen. Onder andere in rapporten, berekeningen en het vastleggen van 
(prijs)afspraken met debiteuren en/of crediteuren. 
 
november 2014 Dekra Rail, voorheen Plurel, Utrecht ( via Nováccent Amersfoort ) 

Applicatie in Visual FoxPro voor analyse van baanbelasting en wisselberijding bij treinen uitgebreid 
met nieuwe methodiek voor het inlezen en verwerken van aangeboden gegevens. Op basis van 
een dynamisch in te stellen peildatum wordt óf de ‘oude’ óf deze nieuwe methodiek gebruikt. 
Verder een applicatie in MS Access voor registreren van projecten afgerond. 
 
augustus 2013 –  januari 2018: Selecta Waardenburg ( via Eclectic Breda ) 

Binnen organisatie zelfstandig afhandelen van aanvragen van gebruikers van een applicatie in 
Visual FoxPro voor het registreren van de gegevens(stromen) bij de exploitatie van koffie-, snoep- 
en drank automaten. Deze aanvragen bestaan uit het melden van fouten en verzoeken tot 
aanpassingen en/of uitbreidingen. Onder andere in het inlezen, verwerken en het factureren van 
het verbruik aan koffie, snoep of frisdranken. 
 
maart 2013 – september 2014 Residence Belmonde Stegeren ( in samenwerking met Gerard van 
Hensbergen Hardenberg ) 

In nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkelen van een webapplicatie in PHP en MySQL 
voor het registreren en factureren van het gas, water en elektra verbruik in (vakantie)chalets. 
Naast de beheerders hebben ook de eigenaren van de chalets toegang tot hun eigen gegevens. 
Een deel daarvan kunnen ze ook zelf aanpassen. 
 
maart 2012 – juni 2016 Market Scan Ravenstein 
Eens per kwartaal opleveren van een nieuwe versie van een applicatie in Visual FoxPro waarmee 
verzekeringsmaatschappijen de resultaten van hun volmachten analyseren. De aanpassingen in 
elke nieuwe versie bestaan globaal uit opgeloste fouten, aanpassingen en/of uitbreidingen in de 
bestaande rapporten en toevoegen van nieuwe rapporten. 

 

Software ontwikkelaar bij MarketScan Ravenstein 

januari 2003 – februari 2012 

Doorvoeren van aanpassingen en uitbreidingen in een applicatie in Visual FoxPro waarmee 
verzekeringsmaatschappijen de resultaten van hun volmachten analyseren. 
 

Bouwen en op aanvraag van gebruikers aanpassen van black boxes DLL’s in Visual FoxPro voor 
het online berekenen, valideren en opvragen van zowel particuliere als zakelijke 
verzekeringspremie. 
 
Doorvoeren van aanpassingen en uitbreidingen in een applicatie in Visual FoxPro waarmee 
volmachten zowel particuliere als zakelijke verzekeringspremies kunnen berekenen. Elke volmacht 
heeft deze applicatie in zijn eigen huisstijl en ook zaken als acceptatievoorwaarden en 



aangeboden verzekeringsmodules ( huis, gebouwen, inboedel, inventaris ) kunnen per volmacht 
afwijken. 

 

Software ontwikkelaar bij ASC Veenendaal 

juni 2002 – november 2002 

Vertalen en herbouwen van intern ontwikkelde Account View modules van DOS naar Windows. 
Daarbij moesten zowel de layout van de schermen en rapporten als de code in de modules 
naadloos aansluiten op het standaardpakket. 

 

Software ontwikkelaar bij IMN Zeist 
november 2000 – mei 2002 

In Visual FoxPro bouwen van procedures voor de communicatie met enerzijds de ASP / Javascript 
webpagina’s en anderzijds de SQL Server 2000 database, waarbij de daarin gedefinieerde Stored 
Procedures door deze procedures direct werden aangeroepen. 

Gedetacheerd voor 5 maanden bij OTS Group Zaltbommel.  
Ontwikkelen van nieuwe tools in Visual FoxPro, converteren en controleren van klantgegevens uit 
onder andere tekstbestanden, leveren van ondersteuning in Visual FoxPro en documenteren van 
procedures. 

 

Software ontwikkelaar bij summaEst Zeist 

September 1996 – oktober 2000 

Voor consultants in Excel een registratietool voor de gewerkte uren ‘op locatie’. De Excel was 
voorzien van een interne database sheet en een aparte template sheet voor zowel de reguliere als 
de standby uren. 

Met een FTP connectie laden van meetgegevens, zoals CPU belasting en schijfbezetting, in een 
Visual FoxPro database en vervolgens deze gegevens vanuit deze database rapporteren in 
grafieken met Excel automation. 

 

 

Opleidingen 

1990 – 1991   ECABO Applicatie Ontwikkelaar afgerond met diploma 
1985 – 1988   MEAO  Administratief   afgerond met diploma 
 

 

Cursussen 
okt. 2011 – nov. 2012  Professional webdesigner bij LOI 
    Behaalde certificaten: CIW Web Foundations Associate & CIW Web 

Design Specialist 
   
mei 2001   HTML Programmeren 1 & 2 incl. Databases met ASP 
    Behaald certificaat: HTML Programmeren 1 & 2 
 

 

 


