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MIJN DRIVE 

• Ik hou van ontwikkelen 

zowel aan de voorkant als 

de achterkant, maar ook 

ben ik graag met de 

architectuur bezig 

• Ik leef ervoor om teams 

effectief te laten zijn 

• Samenwerken met 

testers, ontwerpers, 

architecten, business en 

alles wat ertussen ligt: ik 

kan op elke laag 

communiceren en 

vertalen 

SKILLS 

• 12+ jaar ervaring 

• Full-stack Java + Angular 

• Agile (waaronder Scrum) 

• Microservices en Event-

driven Architecture 

• CI/CD, DevOps 

• Kennis van Cloud, AWS 

• Toolbox: o.a. Spring, JPA, 

(Hibernate etc.), J2EE, 

JMS, REST, SOAP, SQL 

etc. 

BENNY BOTTEMA 
AGILE FULL-STACK DEVELOPER | BENNYBOTTEMA.COM 

SENIOR AGILE FULL-STACK DEVELOPER 

Met meer dan 12 jaar ervaring als senior agile full-stack 

developer (Java / Angular), ben ik in staat mee te draaien in elk 

team en technology stack om te wensen van de business te 

vertalen naar een gezonde oplossing. 

 

Ook kan ik teams helpen effectiever en productiever te zijn door 

bijvoorbeeld te kijken naar CD/CD, DevOps en GIT release 

management. 

 

• Ik weet wat wel werkt en wat niet werkt en ik pik nieuwe 

technieken snel op 

• Ik ben grondig en voor mij draait het altijd om het resultaat 

waar de klant blij van wordt 

• Ik geloof dat programmeren een ambachtelijke kunst is 

waarbij de schoonheid ligt in onderhoudbaarheid, 

leesbaarheid en simpliciteit. 

• Ik coach mijn mede developers en trek ze altijd met mij 

mee omhoog 

• Ik heb meegeholpen om CI/CD straten op te zetten en heb 

veel gedaan in DevOps  

• Ik heb teams geholpen het bouwen van microservices te 

standaardiseren m.b.v. Spring Boot, Hibernate etc. 

• Ik heb teams geholpen om GIT workflow en release 

management te standaardiseren 

• Ik ben iemand die meedenkt en verder denkt en die 

dingen naar zich toetrekt 
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RECENTE ERVARING 

TECHNICAL LEAD / ARCHITECT  

AEGON NETHERLANDS • 2016 – 2019 

• Standaardiseren microservice development (SOA) 

• Meegeholpen om het applicatielandschap te streamlinen 

en ook de 2020 visie 

• Heb drie ontwikkelteams gecoached, met o.a. code 

reviews, bijwonen team sessies 

• Heb standaard GIT-workflow geïntroduceerd om release 

management effectief te maken 

• Diepgaande code review van bestaande 

applicatielandschap gedaan code-technisch en vanuit 

architectuur oogpunt en verbetervoorstellen gedaan. 

• Geholpen CI/CD te standaardiseren met Bamboo, Sonar 

analyse en Artifactory releases, Tomcat deployments 

SENIOR FULL-STACK DEVELOPER / ARCHITECT 

DUO • 2012 – 2016 

Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij de volledige 

herbouw van de studiefinanciering, wat groeide van 3 tot 10+ 

teams: 

• Ik heb vele back-ends geholpen te bouwen (event-driven 

SOA, Hibernate, REST, SOAP, JMS etc.)  

• Ik was de architect voor de front-ends (intern en publieke 

websites), waarbij o.a. gebruik gemaakt is van Gulp, 

jQuery, Knockoutjs en RequireJs 

• Ik heb ook een performance testing aanpak neergezet 

gebruikmakende van JMeter en SoapUI 

SOFTWARE CONSULTANT 

QUINTOR • 2007 – 2016 

Als ontwikkelaar voor Quintor ben ik bij veel projecten klein en 

groot betrokken geweest van begin tot eind. Hieronder valt ook 

een stukje nazorg / onderhoud van project die in productie 

genomen zijn. 

 

Hier ben ik begonnen als Junior ontwikkelaar en ben ik 

uitgegroeid tot Technisch Architect. 
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VERDERE ERVARING 

2011 – 2012 • Senior Software Engineer • AEGON Netherlands 

2009 – 2011 • Senior Software Engineer • CJIB 

2011 – 2012 • Senior Software Engineer • AEGON Netherlands 

2008 – 2009 • Medior Java / Web developer • ABN AMRO  

2008 – 2008 • Medior Java / Web developer • Achmea Avéro 

2006 – 2008 • Junior Java / Web developer • Achmea FBTO 

2006 – 2006 • Junior Web Developer (Internship) • TRES Internet 

OPLEIDING 

BACHELOR’S DEGREE IN INFORMATION TECHNOLOGY 

2006 • NOORDELIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN 

ANDERS 

CERTIFIED SCRUMMASTER • 2013 •ZILVERLINE (000233330) 

 

 

 

 

 


