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MIJZELF IN HET KORT










Rationeel, analytisch, onderzoekend, resultaat gedreven, onafhankelijk, geconcentreerd.
Ik hou van technologie. Ik heb eigen Linux en Windows servers voor privégebruik.
Sociaal. Ik ben graag met vrienden en motiveer graag mensen.
Informeel. Ik hou van een professionele focus op de inhoud, niet op de show.
Talen: Nederlands (moedertaal), Engels (working proficiency), Duits (alleen lezen).
Ik heb rijbewijzen A en B.
Ik heb heel brede interesses, met een focus op IT en security, maar ben ook geïnteresseerd in politiek,
geneeskunde, economie, en strategie. “Never stop learning.”
Hobby’s: hardlopen, hiking, schaken, kamperen, martial arts, RTS computer games & LAN party’s.
En natuurlijk ik ben geen alchemist. Maar ik zou graag lood in goud transformeren.

SAMENVATTING VAN UNIVERSITAIR ONDERWIJS
Van 2003 t/m 2012 heb ik twee niet-overlappende studies afgerond.



MSc Medical Informatics (Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam) [5 jaar].
MA Politicologie (campus Den Haag, Universiteit Leiden) [4 jaar].

SAMENVATTING VAN IT VAARDIGHEDEN EN CERTIFICATEN
Mijn technische kennis is breed, maar mijn vaardigheden zijn vooral gericht op systeembeheer en netwerken,
zowel Windows als open source. Ik heb enkele IT certificaten.





Linux – ervaring met server en desktop, meerdere distributies en toepassingen.
Windows – MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer, 2000/2003).
Networking – ervaring met firewalls, DNS, DHCP, etc.
Programming – vooral kleine programma’s en scripts, ook basis web development.

SAMENVATTING VAN WERKERVARING



>10 jaar IT system- en netwerkbeheer op Windows en Linux platformen.
Ervaring met web development, programmeren, journalistiek, en data warehousing.

SAMENVATTING VAN ORGANISATORISCHE VAARDIGHEDEN
Door de omgang en het ondersteunen van veel gebruikers heb ik een intuïtief begrip ontwikkeld voor de IT
gerelateerde behoeften van mensen in organisaties. Dit werd versterkt door mijn universitaire opleiding bij
medische informatiekunde. Mijn opleiding politieke wetenschappen versterkte mijn organisatorisch-politieke
begrip. Buiten de werkvloer heb ik ervaring als voorzitter van een leerlingenraad, een jongerenraad, als IT
beheerder voor twee studentenverenigingen, en als welpenleiding bij Scouting.
EINDE SAMENVATTING. De volgende pagina’s bevatten dezelfde informatie in veel meer detail. De hoofdzaken
heb je al binnen. Je hoeft niet verder te gaan. Je bent gewaarschuwd 
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WAT IK ZOEK
Ik focus op onderzoek en IT systeeminrichting, maar ben ook geïnteresseerd in analytics, webontwikkeling,
politieke analyse en andere posities.
Graag werk ik 20 tot 40 uur per week. Indien mogelijk houd ik graag een of meerdere dagen vrij voor sport,
studie en andere persoonlijke ontwikkeling. Ik overweeg in mijn vrije tijd nog wat academisch werk te doen.
Regio’s waar ik kan werken zijn de Noord-Veluwe en Noord-Holland, m.n. Den Haag / Leiden. Ik woon in
Elspeet, maar ben verhuisbereid richting Den Haag / Leiden, waar veel van mijn vrienden wonen.
Ik ben ook voorstander van het op afstand werken. The network replaces the city – en het traditionele kantoor.
Aanbevolen boekje: “Remote” van 37signals.

TALEN




Nederlands: moedertaal.
Engels: goed (working proficiency).
Duits: basis, alleen lezen.

STUDENTENVERENIGINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
Ik was voorzitter van de leerlingenraad tijdens mijn VWO tijd. Later was ik voorzitter van de Jongerenraad
Nunspeet. Ik heb artikelen en interviews geschreven voor een lokaal nieuwsblad, De Band. Soms schrijf ik
columns en artikelen op mijn eigen weblog, vnl. over politiek en technologie. Gedurende mijn studie
politicologie kreeg ik les van enkele bekende (oud)politici.
Ik heb actief geholpen bij het IT beheer van twee studentenverenigingen: Levitas en Catena. Ik ben nog steeds
betrokken bij de groep van Catena die LAN party’s organiseert.
Verder was ik twee jaar lang welpenleiding bij Scouting Epe/Heerde. Ook heb ik een website gemaakt en
beheerd voor de Elspeetse gymnastiekvereniging.

NEVENFUNCTIES



Lid (onbezoldigd) van de ethische adviescommissie van het ER-Flow project: Building an European
Research Community through Interoperable Workflows and Data.
Lid (onbezoldigd) van de adviescommissie van een kanovereniging. We ondersteunen het bestuur.

WEBLOGS
Artikelen van mij zijn te vinden op o.a.:
 www.furorteutonicus.eu (recent)
 techmonks.net/author/evert (technisch)
 www.animamundi.eu (oude site)

HOBBY’S
RTS computergames (Age of Empires, Dawn of War: Warhammer 40k), schaken, kamperen, outdoor & hiking,
kanovaren, films, sauna, hardlopen, lezen, `computers’. Recent ontdekte ik het Euler project: het is leuk
wiskundige puzzels op te lossen met slimme programma’s. Vroegere hobby’s: paardrijden en motorrijden.
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UNIVERSITEIT






MSc medical informatics (2012) @ Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum. Ik
werd geaccepteerd voor het TOP programma voor “academic excellence”.
MA politieke wetenschap (2010, scriptie online op www.epd-enquete.nl ) @ Universiteit Leiden. Ik
studeerde in de special klas voor professionals via de Campus Den Haag.
Propadeuse (1 jaar) informatica @ Leiden Institute for Advanced Computer Science.
¾ jaar geneeskunde @ Leiden Universiteit Medisch Centrum (LUMC) en het Academisch Medisch
Centrum (AMC).
Extra vakken: introductie astrofysica (Leiden), financial accounting (Leiden), philosophy of mind
(Leiden), bioinformatics (AMC graduate school), information security NEN7510 (AMC/MIC),
masterclass IPHIE (International Partnership for Health Informatics Education) 2012 in Minneapolis.

Alle universitaire vakken / cursussen staan in mijn online cijferlijst.

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES








Legal constraints on genetic data processing in European grids. By E. Mouw, G. van ’t Noordende,
A.H.C. van Kampen, B. Louter, M. Santcroos, and S.D. Olabarriaga. Proceedings of the HealthGrid
conference in Amsterdam, 2012.
A Model-based Information Security Risk Assessment Method for Science Gateways. By E. Mouw, G.
th
van ’t Noordende, B. Louter, and S.D. Olabarriaga. Proceedings of the 5 International Workshop on
Science Gateways (IWSG) in Zürich, 2013.
An electronic nose discriminates exhaled breath of patients with untreated pulmonary sarcoidosis
from controls. By S. Dragonieri, P. Brinkman, E. Mouw, A.H. Zwinderman, P. Carratú, O. Restab, P.J.
Sterk, R.E. Jonkers. Respiratory Medicine, 2013. DOI: 10.1016/j.rmed.2013.03.011.
Political Attitudes on the Dutch Electronic Patient Record. By E. Mouw. International Journal of Privacy
and Health Information Management, 2014. DOI: 10.4018/ijphim.2014010103.
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MEDISCHE SCHOLING & CME ACCREDITATIEPUNTEN





Geneeskunde: een aantal blokken op het LUMC en het AMC, ca. ¾ jaar. Zie mijn cijferlijst.
WAFA (Wilderness Advanced First Aid), Wilderness Medical Associates / Outbound Belgium,
certificatie geldig van 2009-12 tot 2012-12.
AWLS (Advanced Wilderness Life Support), Wilderness Medical Society / University of Utah / Outdoor
Medicine, certificatie geldig van 2013-09 tot 2017-09 (CME: 18 punten).
Medicine in Extremes Conference, 2014-05-23, CME: 6 punten.

MASSIVE OPEN ONLINE COURSEWORK
(Gratis online cursussen aangeboden door universiteiten.)



Grid Computing, Introduction to (SURFsara / EGI / UvA, 2013-2014)
Model Thinking (University of Michigan / Scott E. Page / Coursera, 2014)

OVERIGE SCHOLING





VWO Christelijk Lyceum Apeldoorn, met getuigschrift voor bijzondere inzet voor de school.
KMA (Koninklijke Militaire Academie), zes weken.
Rijbewijs A en B.
Scouting bevoegdheid leiding DWEK.

IT CERTIFICATIES




MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer), voor details
m.b.t. de modules zie mijn online Microsoft transcript.
AMBI (EXIN).
ITIL foundations.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN
Ik heb een brede technische kennis en vaardigheden vooral gericht op systeembeheer en netwerken, zowel op
het Windows platform als met open source. Ik “eat my own dog food”: ik heb een eigen Linux server voor mijn
email en websites, en een Windows / Exchange server voor mijn agenda. Ik heb goede
programmeervaardigheden maar niet veel programmeerervaring.
Enkele voorbeelden van technologieën die ik gebruikt heb:












KVM virtualisatie met Scientific Linux (een RHEL kloon) voor mijn eigen server.
Meerdere mailservers geïnstalleerd en geconfigureerd, vooral met Postfix en Dovecot.
Enkele kleine migraties gedaan: SQL Server hardware, van Windows 2000 naar een Apple Server
(filesharing, email), IMAP naar Google Apps, Windows Exchange naar Linux (Debian) met
Postfix/Dovecot, etc.
Enkele Bash scripts gemaakt om spam afhandeling te automatiseren, om data mining op Maildir
gebaseerde email te doen, om backups te maken, etc.
Enkele webservers geconfigureerd met Apache.
Thuis een failover DHCP geconfigureerd.
Enkele firewalls geplaatst: een Watchguard, een Cisco ASA, en een pfSense firewall.
Latex en Markdown gebruikt om teksten en verslagen te maken.
Gebruikt als desktop: Slackware, Ubuntu, Arch, Scientific Linux (met KDE, Gnome 2, XFCE, Fluxbox).
Gebruikt als server: Slackware, Ubuntu Server, Scientific Linux (een RHEL kloon).
post@evert.net | LinkedIn | www.evertmouw.nl
Pagina 4 van 7. Versie 2015-01-27.

Curriculum Vitae van Evert Mouw







Een GPS add-in gemaakt voor Mappoint (Visual Basic).
Een kleine timer utility geschreven (C#).
Een distributed computing demo applicatie geschreven (C#).
Meerdere Euler problemen opgelost (C and C++).
Een klein strategiespel gemaakt (C++).
Enkele kleine websites gemaakt met HTML, CSS, en PHP. Ook Django (Python) gebruikt.

WERKERVARING
Mijn werkervaring is gevarieerd. Dat komt doordat ik vaak parttime heb gewerkt om mijn studie te
bekostigen. Meestal werkte ik voor kleine organisaties en was ik als enige persoon verantwoordelijk voor de
IT. De besturingssystemen en de applicaties waren divers.
Ik heb veel ervaring in internationale omgevingen. Een van mijn eerste posities was bij Intapps (Internet
Applications), een dynamische Brits-Nederlandse internet start-up die websites ontwikkelde. Later, in een
bioinformatica groep, was de taal op de werkvloer Engels vanwege het feit dat mensen uit zoveel
verschillende landen er werkten.

ANALIST, PROGRAMMEUR, BEHEERDER EN PROJECTLEIDER , 2014-02 TOT 2015-02
Kingdom Investments, Putten
IT man van de moedermaatschappij van Cure4Life, MaximaalAdvies en MeCeBi. Druk met
systeeminrichting, ontwikkeling, online marketing (analytics), communicatiesystemen en Django
(Pyhon) web development.

WEBSHOP CONSULTANT , 2013-11 TOT 2014-01
Budget Bikes Harderwijk BV, Harderwijk
Het ontwerpen en implementeren van een online fietsenwinkel gebaseerd op het SEOshop platform.
De webwinkel is te vinden op www.budgetbikesharderwijk.nl

(HERSTELPERIODE ), 2013-03 TOT 2013-10
Per 2013-09-02 heeft de chirurg alle beperkingen opgeheven.

ANALIST & DATAWAREHOUSE SPECIALIST, 2012-10 TOT 2013-03
Intelligence to Integrity (i2i), Amsterdam
De IT omgeving naar een hogere level gebracht (incl. pfSense firewall, OpenVPN, betere Windows
offline update mechanisme, installeren en migreren van een windows database server, en meer).
Verder de datawarehouse engineer geassisteerd met data inladen (staging) van medisch-financiële
data in een DWH database. Na een woon-werk motorongeluk met forse gevolgen voor mijn mobiliteit
en capaciteit om zelfstandig te wonen zelf ontslag genomen en een periode van herstel ingegaan.

IT & ZORG & BELEID: STUDIE EN WERK OP DE UNIVERSITEIT , 2009-12 TOT 2012-08
GRID SUPPORT & INFORMATION SECURITY , 2011-10 TOT 2012-08
Academisch Medisch Centrum, Univ. van Amsterdam: Afd. Biostatistiek en Bioinformatica
Beheer van de ebioscience middleware infrastructuur (Glassfish, Linux), die gebruikers
verbindt met distributed grid computing. Ook onderzoek doen naar de informatiebeveiliging
van zulke activiteiten.

PATIËNT TAKE -IN EN METING, 2011-04 TOT 2011-06
post@evert.net | LinkedIn | www.evertmouw.nl
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Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam: Afdeling Longziekten
Deelnemen in een onderzoeksgroep in een studie naar de geschiktheid van elektronische
neuzen om sarcoïdose te diagnosticeren. Ik deed de patiëntinterviews en –instructies,
metingen, en ook statistische analyses.

MASTER SCRIPTIE OVER E-HEALTH PRIVACY , 2009-12 TOT 2010-04
Universiteit Leiden: Politieke Wetenschappen
Een survey gemaakt en uitgevoerd over politieke attitudes over het elektronisch
patiëntendossier, een statistische analyse gedaan, en een scriptie geschreven.

SYSTEEMBEHEERDER (IT), 2002-10 TOT 2009-11
Dimagroup Consultancy, Rijswijk ZH
Ik deed het gehele IT beheer voor een kleine organisatie. Dat omhelsde o.a. de installatie en het
beheer van Windows, Linux en Apple server en client hardware, het beheer van email systemen, en
het beheer over de internet verbinding (firewall) en de telefoonverbindingen.

VERSCHILLENDE KORTE IT BAANTJES, 1998-01 TOT 2002-06
WEB DEVELOPER , 2002-01 TOT 2002-06
ROC A12 Centrale Dienst, Ede
Ik voegde geavanceerde en geïntegreerde zoekopties toe voor specifieke documenttypes
voor het intranet zoeksysteem met ASP en Microsoft SQL server.

TECHNICAL SPECIALIST EN ITIL CONSULTANT , 2001-03 TOT 2001-10
Be Value, Apeldoorn
ITIL problem management implementatie voor Achmea. Ik was junior problem manager.

SYSTEEMBEHEERDER EN WEB DEVELOPER, 2000-03 TOT 2001-01
Intapps (Internet Applications), Utrecht
Mijn taak was het beheren en uitbreiden van het IT beheer. Intapps was een snelgroeiende
internet startup met locaties in Londen (UK) en Utrecht (Nederland).

SYSTEEMBEHEERDER (IT), 1998-05 TOT 1999-12
Van Ravenhorst Accountants, Putten
Office IT beheer (server en desktop) voor een financieel accountancy kantoor.

TECH SUPPORT (HELPDESK), 1998-01 TOT 1998-05
Planet Internet, Amersfoort
Klanten van deze internet access provider helpen om weer online te komen na allerlei
soorten storingen en problemen.
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PERSOONLIJKE GEGEVENS
volledige naam
geboortedatum
nationaliteit
levensovertuiging
relationele status
minority priority data

Evert Mouw
1976-10-18
Nederlands burger
agnostisch / heiden / neoplatonistisch
vriendin, niet samenwonend
heterosexual, Caucasian, not disabled

CONTACT
De beste manier om mij te bereiken is per email.
Email: post@evert.net
Voicemail & fax: +31 (0) 848336517
Mobiel: +31 (0) 683798700 (enkel urgent)
Adres: Schapendrift 8, 8075 BA Elspeet
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