
CURRICULUM VITAE 

Personalia 

Bedrijfsnaam:  Cobble 

Naam:  Toine de Greef 

Adres:  Staringstraat 19 

Plaatsnaam:  5615 HC Eindhoven 

Telefoon:  040-2452714 / 06-22485374 

E-mail:  a.degreef@chello.nl / info@cobble.nl 

Geboren:  23 juni 1972, Oostburg 

Nationaliteit:  Nederlandse   

Opleidingen 

1990-1996 Technische Informatica (MSc) op de Technische Universiteit Eindhoven (diploma behaald) 

   Afgestudeerd in natuurlijke querytalen in Object Georiënteerde omgevingen (SQL, OCL, KQL) 

1983-1990 VWO op Scholengemeenschap 't Zwin, Oostburg (diploma behaald), eindexamenvakken: 

   Wiskunde A, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Nederlands, Engels, Duits 

Korte samenvatting 

Inmiddels heb ik ruim 17 jaar ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van software in C# (ASP.Net MVC), C++ 

(CGI) en Java (Tapestry, Hibernate). Daarnaast heb ik websites, webapplicaties en frameworks gebouwd in ASP 

en PHP. De operating systemen liepen van NT4.0 t/m Windows Server 2012  en ik heb o.a. gewerkt met SQL 

Server versie 2000 t/m 2014 (incl. always on clusters), Oracle 7/8 en MySQL. 

Ik heb de nodige ervaring in applicatieontwikkeling, informatieanalyse en architectuur bij klanten variërend van 

MKB tot grote onderwijs- en financiële instellingen. 

Werkervaring 

2014-heden Eigenaar Cobble, Eindhoven 

  Branche:  ICT dienstverlening 

  Functie: Freelance consultant 

  Werkzaamheden: 

 software consultancy en advies 

 ontwikkeling (projecten in Java en C#) op het gebied van energiebeheer, geografische 

informatiesystemen, dossierbeheer (patiënten, formulieren), bedrijfsbrede software voor 

uitzendbureaus, software voor mediators, narrowcasting 

 doorontwikkeling en onderhoud op een studentprojectportfolio-applicatie en een educatieve 

managementgame voor het HBO 

 ontwikkelen van koppelingen met Exact Online, Easyflex en UBPlus. 

 Systeembeheer voor een HBO-instelling: migratie van diverse webservers met maatwerkapplicaties 

van diverse leeftijden en variërende technieken naar een Windows Server 2012 omgeving met load 

balancing en diverse authentication paden (anonymous, domain, mixed) via TMG. 

 Complete herontwikkeling van een universitair PC-reserveringssysteem volgens secure-by design-

principes. 

2004-2014 Mede-eigenaar / medeoprichter PRO!Flexwerk, Veghel 

   Branche:  ICT dienstverlening 

   Functie:  Senior productontwikkelaar 

   Werkzaamheden: 
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 implementatie, m.n. gericht op verloning en loonaangifte en koppelingen met andere systemen 

 informatieanalyse 

 managementrapportages en exportbestanden 

2000-2014 Mede-eigenaar / medeoprichter Serendip-IT, Veghel 

   Branche:  ICT dienstverlening 

   Functie:  Technisch directeur / hoofdprojectbureau 

   Werkzaamheden: 

 werkvoorbereiding 

 aansturen van projectleiders 

 architectuur van de ontwikkelstraat 

 technische implementaties 

1999-2000 KISS Solutions, Erp 

   Branche:  ICT dienstverlening 

   Functie:  Framework developer 

   Werkzaamheden: 

 uitbouwen van het software framework op basis van de Object Manager  

1996-1999 KISS (Kristen Information & Software Services) B.V. 

   Branche:  ICT dienstverlening 

   Functie:  Systeem engineer 

   Werkzaamheden: 

 applicatieontwikkeling, met name in de financiële sector op basis van de Object Manager 

 

Techniekkennis 

C++, Java, C#, SQL Server, Microsoft IIS:  Zeer goed 

PHP, Javascript, CSS, Windows Server, virtualisatie: Goed 

 

Beheersing talen 

Nederlands:  Zeer goed 

Engels:  Zeer goed 

 


