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Zelfstandig ondernemer in de bouw van websites en het uitgeven van boeken en muziek. Als webbouwer werkzaam 
sinds 1994. 
 
Doelstelling: bijverdienste genereren naast langzaam groeiend eigen klantenbestand, totdat laatste groot genoeg is 
om van te leven. 
 

Gewenste baan 

 
Gewenst type baan: iets met bewegen dat mij achter mijn scherm vandaan haalt (maar is geen must) 
Gewenste status: parttime, 20-25 uur, niet op ma-, di- of do-avond, mag wel nachtwerk zijn, ook op die dagen. 
Ik ben inwonend mantelzorger voor mijn 84-jarige vader en moet daarom dagelijks voor hem koken. Kan dus niet 
werken rond (normale) kook- en etenstijd. 
Salaris: lastendekkend, streven tussen 400 en 1200 euro p/m 
Lokatie: binnen 20 km van Haarlem; kan verplaatsen, in bezit van auto en fiets 
Omschrijving van mijn 'perfecte' baan: bezorgen, koerieren, slaapdiensten, toezicht 
Datum beschikbaar: onmiddellijk  
 

Ervaring 

ICT 

 
2004 – heden Kafai Publishing (Kafai.nl), zzp'er in de bouw van websites. Meest recent werk: projectmanagement 
bouw Rootsmagazine.nl voor Sanoma Media. Andere klanten: Broring.com, Tuinbouwscouten.nl, Kiooms.nl, 
Hansvissers.nl, Cafederoemer.nl, Bellebleue.nl. Ook: Google AdWords Management (SEA), (Magento) webshops, 
copywriting, vertalingen NL-EN vv. 
 
9/1998 - 2004 WMM (daarvoor achtereenvolgens Track, Wegener Online Publishing en Wegener electronic Media 
geheten) Amsterdam  
Webcoördinator 
Opzetten en dagelijks leiden van onderhoud aan een steeds groeiend aantal websites, gedeeltelijk intern gebouwd 
en onderhouden, voor Wegener Multimedia (WMM). Functie gaandeweg uitgebreid met tweedelijns 
helpdeskwerkzaamheden t.a.v. een veelheid van concernbreed gebruikte pakketten als de Content Management 
Application achter de Wegener Online Kranten, de Algemene LoginService daarvan en de ervoor gebruikte 
Admanagement applicatie (DART). 
 
3/1998 - 8/1998 MultiAccess (ING Group) Lelystad  
Webmaster Gironet  
Bouw en onderhoud van website Gironet. Dermate goed gebouwd dat onderhoud sinecure was. Omdat MultiAccess 
geen verdere webbouw-activiteiten ontplooide in goede verstandhouding uiteengegaan na zes maanden. 
 
9/1995 - 3/1998 GlobalXS Internet BV Lelystad  
Webmaster  
Opzetten van GlobalXS als Internet provider, samen met Adrianus Warmenhoven, voor Telegroup Nederland 
(inmiddels vooral bekend als Scarlet). Uitgebouwd van 600 naar 17000 users, daarbij verantwoordelijk voor inrichting 
online pr, design (gedeeltelijk door externe partij) en bouw website, onderhoud daarvan, verwantwoordelijk voor alle 
'officiële' e-mail communicatie van het bedrijf naar buiten, opzetten en leiden van e-mail kant van helpdesk, opzetten 
en leiden van team voor bouw sites voor derden. 
 
1/1994 - 9/1995 OGS Web Publishers Amsterdam  
Directie  
Marketing, webbouw, opleiding van werknemers, verdere personeelszaken in samenwerking, binnen driemans 
vennootschap. Bedrijf viel uit elkaar wegens ruzie tussen andere twee vennoten en werd verkocht aan Telegroup 
Nederland. 
 
1/1994 - Heden Diversen  
Webbouwer/adviseur, uitgever, boeken en muziek 
Freelance (eigen onderneming, ZZP), naast 'officieel' werk, diverse sites gebouwd voor kleine en middelgrote 
bedrijven. Werk van diverse bands en meerdere auteurs uitgebracht in boekvorm en op geluidsdragers. 

http://www.kafai.nl/
http://www.rootsmagazine.nl/
http://www.broring.com/
http://www.tuinbouwscouten.nl/
http://www.kiooms.nl/
http://www.hansvissers.nl/
http://www.cafederoemer.nl/
http://www.bellebleue.nl/


 

Overig 

 
2018 & 2019 Conciërge en nachtwaker, Amsterdamse Bostheater, als verleende dienst door eigen bedrijf. 
 
2004-2009 – Taxichauffeur 
Voor Taxi Adriaan (taxiadriaan.nl), als bijverdienste naast eigen zaak. 
 
1/1982 - 1/1995 Randstad Uitzendbureau Haarlem  
Uiteenlopend  
Voor Randstad Uitzendbureau voor meer dan 20 verschillende bedrijven gewerkt, in uiteenlopende functies (van 
magazijnbeheerder apotheek en administratief medewerker bij PWN tot lopende-band-medewerker in een 
fritesfabriek), meestal als invaller-tgv-vakantie/ziekte, meestal twee weken of korter. 

Opleiding 

 
2007 Roxen Webstandards course (XML & XSLT) (Roxen) 
 
2004 Anti-slip cursus (Slotemaker) 
 
2004 Chauffeursdiploma taxi (CCV)  
 
2004 Rijbewijs B 
 
2003 XML primer course (Computrain) 
 
2002 Static-line parachutespringbrevet (Paraclub Flevoland)  
 
4/1996 Externe cursus telefoneren Nederland-Flevoland-Lelystad  
Professioneel telefoonbeantwoorden, standaardcursus die Telegroup geeft aan al haar medewerkers over correct, 
vriendelijk en effectief afhandelen van klanten, onder alle stress die dat kan opleveren.  
 
8/1990 Universiteit van Amsterdam Nederland-Noord-Holland- 
Amsterdam Propedeuse Nederlandse Taal- en Letterkunde.  
 
5/1987 Ongedeeld VWO Nederland-Noord-Holland-Haarlem  
Ne (9), En (9), Fra (8), Du (7), Gs (7), La (7), Ak (6)  
 
11/1978 Typediploma Nederland-Noord-Holland-Haarlem  
10 vinger-blind machineschrijven Scheidegger Instituut, 232 aanslagen p/m bij examen.  
 
Extra curriculair 
1/1992 - 12/1994 Commissie Intree UvA Groep Publiciteit, o.a. redactie van ‘Studeren in Amsterdam’, vademecum 
voor studenten, en redactie/productie van krant voor 2400 eerstejaars, 2 opeenvolgende jaren 5 dagen lang dagelijks 
verschijnend. 
 

Vaardigheden 

Naam vaardigheid Vaardigheidsgraad Laatste keer gebruikt Ervaring 

Vertalen N-E/E-N Expert Recentelijk gebruikt 38 jaar 

Engels, spraak en schrift Expert Recentelijk gebruikt 38 jaar 

HTML t/m 3.2 Expert Recentelijk gebruikt 17 jaar 

Office (Word, Excel mn) Expert Recentelijk gebruikt 17 jaar 

Projectmanagement Ruime ervaring Recentelijk gebruikt 15 jaar 

Photoshop Enige ervaring Recentelijk gebruikt 17 jaar 

HTML 4+ Enige ervaring Recentelijk gebruikt 15 jaar 

 

http://www.roxen.com/


 

Aanvullende informatie 

 
Publicaties: 
 
'QR-code', bundel van 12 gedichten als QR-codes (2011). 
 
'Filmgedichten' (2007). 
 
'Bundel', officieel debuut (ISBN 978-90-8878-001-1), 35 gedichten (2007). 
 
Drie dichtbundels in eigen beheer, 'Nounounounou' (1988), 'Yo Hallelujah!' (1989) en 'Kopieerkreng' (1991). 
Gedichten in eigen beheer, te vinden op 
http://www.chielie.nl/gedichten/ . 
 
'Omslag', Haarlems jongerenblad, twee jaar lang cultuurredactie gevoerd met Stijn de Jong (rond 1990). 
 
'Studeren In Amsterdam' jaargang 1992-1993 (Commissie Intree, UvA), in groepsverband (Groep Publiciteit, 
tekstschrijven en extensief eindredigeren). 
 
'Allemaal Haarlemmers', boek met interviews-met-bekende-Haarlemmers bij foto's van Fjodor C. Buis, 1995. 
 
Diverse Internet-gerelateerde informatieve stukken voor Track (1998-2000), te vinden op 
http://www.chielie.nl/profdocweb.html . 
 
Wandelverslagen, online, tweetalig, voor de Societas Ambulationis Academica, te vinden via  
http://www.chielie.nl/nu.html . 
 
Meer informatie: http://chielie.is-who-i.am/ . 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code#Gebruik_in_kunst
http://www.chielie.nl/gedichten/filmgedichten/
http://www.lulu.com/product/hardcover/bundel/823572
http://www.chielie.nl/nu.html
http://chielie.is-who-i.am/

