
ERVAREN ALLROUND PROGAMMEUR – MARTIJN ZIJLSTRA

Persoonlijke gegevens
Nationaliteit    : Nederlands
Geboorte datum : 6-2-1980 (34 jaar) 
Geboren te     : Haarlem, 

     Nederland
Adres    : Kinderhuissingel 54

     2013 AT Haarlem

Telefoon  : +31 (0)6 50 88 49 68
Email     : werk@maketime.nl
Website   : http://maketime.nl 
LinkedIn : http://nl.linkedin.com/in/jellemartijnzijlstra 
Facebook: https://www.facebook.com/martijn.zijlstra.3 
Twitter    : https://twitter.com/mzijlstra 

Introductie 
Martijn is een freelance full stack ontwikkelaar met meer dan tien jaar werk ervaring. Hij heeft 
gewerkt aan front-, backends en aan server- en clientaspecten van web projecten van klein naar 
groot. Van origine opgeleid als (HBO) Interaction Designer beschikt hij over de academische 
helikopter view en kan zich uitstekend inleven in de wensen van klant en eindgebruiker. Hij heeft 
gefunctioneerd als lead developer, functioneel en technisch ontwerper, consultant, trainer, coach en 
teamleider. In de meer dan tweehonderd projecten heeft hij gewerkt aan B2B en B2C cases, 
variërend in grootte, doorlooptijd en projectsamenstellingen. Hij weet hierdoor hoe hij complexe 
projecten in kaart brengt, kennis deelt als teamspeler en mensen motiveert. Hij kan het voortouw 
nemen als senior, maar ook zelfstandig brengt hij elke uitdaging tot een goed eind. Zijn passie, 
humor, openheid, leergierigheid en enthousiasme zorgen ervoor dat het met hem positief en prettig 
samenwerken is.

Projecten 

Responsive en mobile WK Voetbalpool App – 2014

http://apps.facebook.com/voetbalpoolpagetab

De bekende WK pooltjes op het werk, maar dan interactief en binnen uw Facebook bedrijfspagina. 
Zorgt ervoor dat uw klanten (en medewerkers) voor en tijdens het WK intensief moet uw bedrijf of 
merk bezig zijn. Deze app werkt binnen Facebook desktop, maar ook op mobiel en tablet. De app is
in eigen beheer bedacht en ontwikkelt en wordt in tweede kwartaal 2014 verkocht door de door mij 
geselecteerde partners en resellers. Gebruikte technieken : Facebook Connect, PHP, Zend 
Framework, jQuery, Responsive HTML5 en CSS3.

Chefkok keuken tafel voortgangssyteem – 2014

In samenwerking met iGroupware bouwde ik voor sterrenrestaurant PureC van Sergio Herman een 
app waarmee de keuken op 50" touchscreen de voortgang van gerechten per tafel kunnen bijhouden.
De toepassing waar een sterrenrestaurant niet zonder kan! Ik was verantwoordelijk voor de client en
frontend. Gebruikte technieken : Responsive HTML5 en CSS3, AngularJS, SocketIO.

Riskstat Applicatie – 2010/heden

http://riskstat.com

Een risico management systeem dat ziekenhuizen in staat stelt incidenten te registreren. Dankzij de 
eenvoudige manier van registeren en de daaruit volgende statistieken kan beleid worden bepaald om
incidenten te voorkomen. Gebruikte technieken : jQuery, jQueryUI, HTML5 en CSS3

http://riskstat.com/
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Vaardigheden 
Talen
Nederlands uitstekend (moedertaal). Engels goed.

Programmeren Serversided
PHP, MySql, SOAP, REST, Zend Framework en Symfony

Clientsided
HTML5, CSS3, Bootstrap, Responsive, XML, XSLT, Javascript, JQuery, AngularJS

Vaardigheden
SEO, SEA, Responsive, Mobile, Relationele databases, coachen, trainen, leidinggeven, technische 
en functioneel ontwerpen, veiligheid en performance.

Tools
Apache Webserver, Linux OS, Subversion en Git versiebeheer, Office suite.

Opleidingen en diploma's
 2011 : Zend Framework Certified Engineer (certificaat behaald)
 2009 : Time Management (certificaat behaald)
 1999 – 2003 : HBO Informatica (Interaction Design), Haagse Hogelschool

  (Diploma behaald)
 1998 – 1999 : HBO Facility Management, Haagse Hogeschool 

  (Propedeuse behaald)
 1993 – 1998 : VWO Mendelcollege Haarlem 

  (Diploma behaald)

Buiten werk 
Gezin; vader van twee jongens Lucas (5 jaar) en Jelle (2 jaar)
Gamen; Sinds ik op mijn 8ste een Nintendo kreeg met Zelda ben ik verkocht en heb ik heel wat 
consoles en spellen versleten. 
Internet; Altijd op zoek naar nieuwe interessante ontwikkelingen en technieken in mijn vak, maar 
ook naar goeie tracks voor in mijn mixsets (zie volgende)
DJ-en; Op mijn Pioneer CD mixers of Traktor midi controller mix ik van alles met bass aan elkaar.
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