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Personalia 
Naam  Antal Godkewitsch 
Adres   Mary Zeldenruststraat 104 
Postcode   1091 DP 
Woonplaats  Amsterdam 
Telefoon  06-29508008 
E-mailadres  info@meantal.com 
Geslacht  man 
Burgerlijke staat  gehuwd, 3 dochters 
Geboortedatum  25 mei 1969 te Groningen 
Nationaliteit  Nederlandse 
Rijbewijs  B 
Rechtsvorm  MeAntal B.V. 
K.v.K. #   60332891 
B.T.W. #  NL853862473B01 
 
 
Inzetbaar als 
Full-stack .net ontwikkelaar. 
Applicatie ontwikkelaar voor  iOS, Android, Windows Phone; Zowel native als cross-platform, in Titanium, 
Unity 3D, PhoneGap, Qt, Xamarin, ....  
Systeem integratie, externe koppelingen/api’s, datamanipulatie / ETL / reporting. 
Database (MSSQL) ontwerper/ontwikkelaar. 
Applicatie ontwikkelaar (WPF/Silverlight/Windows forms/Qt/Flash). 
Salesforce ontwikkelaar. 
 
 
Opleidingen en Cursussen 
MCPD ASP.NET Web developer  Amsterdam    2009  Afgerond 
Doctoraal Wiskunde  Amsterdam  U.v.A.  1989-1997  Afgerond 
VWO  Wageningen  Wagenings Lyceum  1982-1988  Afgerond 
 
 
ICT Kennis 
         
ASP.NET/MVC  ++++    C#  ++++ 
JavaScript  ++++    Java  ++ 
HTML  ++++    PHP  + 
CSS  +++    PhoneGap/Cordova  +++ 
iOS Objective C  ++++    IIS  ++++ 
Titanium/Appcelerator  ++++    Unity 3D  ++ 
XAML – WPF / Silverlight / Xamarin  +++    Web Security  +++ 
MSSQL  ++++    Salesforce/apex  +++ 
Nieuwe dingen  ++++       
   (api’s/talen/technieken/platforms)         
         
Zeer goed = ++++  Goed = +++  Redelijk = ++  Matig = + 
 
 
Profiel 
 
Ik leer en werk graag met nieuwe technieken, zodat ik bruikbare websites, apps en programma’s kan 
maken die mensen kunnen begrijpen en gebruiken.  
Daarnaast houd ik van de uitdaging om complexe problemen, structuren of data te analyseren en te 
doorgronden, en dan een oplossing te vinden die een goede balans houdt tussen elegantie, efficiëntie 
en pragmatisme.  
 
 
Talen  Verstaan  Spreken  Schrijven 
Nederlands  Goed  Goed  Goed 
Engels  Goed  Goed  Goed 
Duits  Goed  Redelijk  Matig 
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Werkervaring 
Werkgever  Freelance voor Vandebron 
Locatie  Amsterdam 
Periode  Juni  2017 – November 2017  
Functie  Salesforce ontwikkelaar 
   

 
Beschrijving van de werkzaamheden 
Vandebron gebruikt Salesforce voor de administratie van klanten, en heeft daarvoor een heel aantal 
custom flows gebouwd met koppelingen naar externe systemen zoals Ecedo en Navision. In deze 
omgeving heb ik met behulp van apex en visualforce bestaande flows verbeterd en uitgebouwd, en 
ook zelf nieuwe gemaakt, en bestaande code gedebugged en geoptimaliseerd. 
 
Werkgever  Freelance 
Locatie  Amsterdam 
Periode  Februari 2017 – heden  
Functie  Allround ontwikkelaar 
 
 

 

Beschrijving van de werkzaamheden 
Na wat studietijd (Xamarin forms, Salesforce apex, wat javascript frameworks zoals React en React 
Native) weer aan de slag. 
Voor Mascus B.V. het debuggen van verschillende onderdelen van hun bestaande SalesForce org, plus 
het maken van nieuwe schermen. Onder andere om het facturatie proces te vergemakkelijken en 
verbeteren. 
Verder een opdracht om voor IKNL de bestaande Jenkins buildstraat voor hun WPF project te 
stroomlijnen en te debuggen. 
Ook heb ik de app FootScout in beheer, hiervoor los ik fouten op en voeg nieuwe functionaliteit toe. Dit 
in Swift en java. 
 
Werkgever  72Media 
Locatie  Amsterdam 
Periode  november 2013 – november 2016  
Functie  Partner, CTO en lead developer. 
   
Beschrijving van de werkzaamheden 
Ik was aandeelhouder en technisch verantwoordelijke van 72Media, een jong bureau dat zich op een 
breed vlak inzet om kwalitatieve, goede en mooie applicaties te maken. Zowel online, mobiel, als 3D 
voor Oculus Rift en Google Cardboard. Het voordeel van die functie was dat ik, naast het gewone 
“productie draaien” ook nieuwe technieken moest uitproberen, en poc’s moest maken voor 
bijvoorbeeld nieuwe pitches. Zo heb ik voor DNB  een iOS appje gemaakt dat met behulp van Vuforia 
een briefje van 5 kon herkennen en daar een spaarvarken op kon laten rondlopoen (augmented reality 
dus). Voor het havenbedrijf amsterdam heb ik een virtual reality app gemaakt met Unity 3D dat een 
360° film over de haven vertoonde. 
Rabobank/Interpolis is een grote klant, waarvoor we verschillende applicaties & sites hebben mogen 
maken, zoals bijvoorbeeld de Rabo Financiële check, RaboRisigo (https://workplace.risigo.nl/), en 
Interpolis Rechtshulp (https://rechtshulp.interpolis.nl/), online en apps. Zelf hebben wij onder de 
handelsnaam oodit.nl een eigen risico management oplossing ontwikkeld: Oodit RIskplan. Als 
(geslaagd) oefenproject heb ik Phoodit Report gemaakt, een native inspectie app voor de iPad 
(https://itunes.apple.com/nl/app/id825459799). 
Voor Van der Heide hebben we een WinRT-app gemaakt om electro inspecties te doen. 
In mijn rol als CTO was ik verantwoordelijk voor de hele levenscyclus van onze applicaties. In de 
conceptfase zorgen dat er een haalbare oplossing kwam, en die inschatten. In de ontwikkelfase de 
kwaliteit en voortgang waarborgen, en, samen met de projectmanagers, zorgen dat de klant volledig 
tevreden was over de resultaat. Ook zorgde ik ervoor dat de OTAP straat het bleef doen. In productie 
moest er worden gemonitord, en (proactief) alle problemen oplossen in de server of de applicaties. De 
meesten daarvan draaien op virtuele windows omgevingen, met IIS en SQL server. 
 
Om een paar termen/producten te noemen: Agile, scrum. Jira, Git, Teamcity, Resharper, Angular, 
Knockout, SQL server, MongoDB, Titanium, Unity 3D, Selenium, unit testing, MVC, EF6, OWASP, devops, 
OTAP, Objective-C, .NET, api, mvvm. 
 

 
 

 

https://workplace.risigo.nl/
https://rechtshulp.interpolis.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/id825459799
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Werkgever  Freelance 
Locatie  Amsterdam 
Periode  november 2009 – november 2013  
Functie  Allround ontwikkelaar 
   
Beschrijving van de werkzaamheden 
Verschillende projecten, bijvoorbeeld: 

● Risico inventarisatie App voor Interpolis/Rabobank, voor 72 Media. 
● 1 tegen 100 app in Titanium, voor Moblio, helaas nooit live gegaan wegens bedenkingen van de 

opdrachtgever. 
● Loterij app voor 3 grootste mobiele platforms, voor Moblio. 
● Native Wie is de Chef / Topchef apps op iPad voor RTL nederland via Moblio. 
● Twee native in-house apps voor Getronics/KPN via Sywan. 
● Data Warehousing applicatie om o.a. Google adwords gegevens te verzamelen en te 

aggregeren, en rapporteren met behulp van Cognos voor OmnicomMediaGroup via 
HumanContent. 

● Hotel/evenementen reserverings applicatie een .NET web app met VIPS backoffice voor o.a. 
Slagharen & de Bonte Wever, voor Free Time Company. 

● Office Per Minute, platform voor huur flexibele werkruimte, native app voor iOS, android, windows 
Phone en Blackberry, plus backoffice / webservices in .NET.  

● RequestXL, voor CISICT via HumanContent. Een Webapplicatie voor gezondheidsorganisaties om 
o.a. ROM-metingen te doen & te rapporteren. In gebruik bij o.a. Mediant en Altrecht. 

 
 
Werkgever  Mirabeau 
Locatie  Amsterdam 
Periode  maart 2008 / november 2009 
Functie  Senior Software engineer 
Software (omgeving)  C# .NET, HTML/JavaScript, MSSQL 
 
Beschrijving van de werkzaamheden 
Projecten, onder andere: 

● AutoTrader.nl, de herbouw van het backend systeem voor import, export en verrijking van 
advertentiegegevens, en ontsluiten naar de bestaande website, gebruik makend van C#, 
SQL-server, webservices, FredHopper (indexing software) en de DataManager van Pentaho/Kettle, 
een open source ETL tool om datastromen te modelleren. Dit was in een groot team met maximaal 
8 ontwikkelaars tegelijk, met een complete OTAP-straat en code tools. 

● Health Impact Solutions, een online health scan met behandelmodules en online coaching. Voor 
dit agile project was ik de project lead en heb ik een groot deel van de architectuur gedaan. 
 

 
 
Werkgever  Strawberries 
Locatie  Amsterdam 
Periode  december 2005 / februari 2008 
Functie  Programmeur 
Software (omgeving)  C# .NET, HTML/JavaScript, MSSQL, PHP, Flash/actionscript 
 
Beschrijving van de werkzaamheden 
Verschillende projecten, onder andere: 

● Hunkemö ller (www.hunkemoller.nl & --.de, de overige landen zijn in de loop van 2008 uitgerold). In 
een team met C#.NET, Commerce 2007, Flash en ons eigen C# CMS een webwinkel gemaakt, 
inclusief de backoffice met product verrijking, orderbeheer, en klantenbeheer. 

● Design.nl, een PHP site met verschillende soorten lijstjes van artikelen. Hiervoor heb ik het nieuwe 
eigen (PHP-) CMS van Strawberries uitgebreid met o.a. een (soap) koppeling met massa mailer 
Tripolis. 

● Pratenonline.nl, een site voor depressieve jongeren, waar ze anoniem kunnen chatten met 
professionele hulpverleners. Hiervoor heb ik in tweede fase een backoffice gemaakt voor 
automatisering en statistieken. Ook heb ik de chat zelf herschreven in html/javascript/c#/sql. 

● Een Flash CD-rom voor het ministerie van buitenlandse zaken, ter promotie van Nederland, met 
veel beeld- kaart en statistiek materiaal. 
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Werkgever  Basic Orange 
Locatie  Amsterdam 
Periode  december 2000 / december 2005 
Functie  Programmeur 
Software (omgeving)  ASP, HTML/JavaScript, MSSQL, Flash/actionscript  
 
Beschrijving van de werkzaamheden 

● Occasion sites. Zoals www.autobytel.nl, www.sternplaza.nl, www.autoboulevard.nl en 
www.automarkt.nl. Voor deze websites heb ik een database opgezet in MS-SQL server, waar de 
occasions in staan, met verrijkte gegevens zoals foto’s, opties en opmerkingen. Dagelijks worden 
hier in– en exporten van gemaakt, naar en van bedrijven als autotrack, het RDC en VWE. Ook 
wordt er managementinfo gegenereerd zoals een stadagen overzicht. Zowel de voor– als de 
achterkant van deze sites zijn door mij gemaakt, in de loop der jaren. 

● Van www.disney3plus1.nl/be, een tijdelijke actiesite van disney, kreeg ik een compleet functioneel 
ontwerp plus HTML, wat ik heb vertaald naar een meertalige website in C#, inclusief koppeling naar 
Bibit voor betalingen. 

● Voor www.uu.nl (de universiteit van Utrecht) heb ik in 2000, samen met een andere programmeur, 
het CMS gemaakt in (classic vbscript) asp, MS-SQL en javascript. 

 
 
 
Werkgever  Freelance 
Locatie  Amsterdam 
Periode  juni 2000 / januari 2003 
Functie  Programmeur 
Software (omgeving)  Cobol, C++, VB 
 
Beschrijving van de werkzaamheden 
Verschillende opdrachten, van beveiliging/systeembeheer tot het programmeren van een 
TCP/multicast interface voor online gaming.  
Voor Eurolines NL & BE het onderhoud en uitbouw van hun (COBOL-) reserveringssysteem. 
 
 
 
 
 
Werkgever  Eurolines Nederland B.V. 
Locatie  Amsterdam 
Periode  1996 / juni 2000 
Functie  Systeembeheer / programmeur 
Software (omgeving)  Cobol, (bash-) scripting, Unisys system V unix 
 
Beschrijving van de werkzaamheden 
Verantwoordelijk was ik voor alle (20 tot 40) pc’s, (ticket-) printers & servers en het adviseren van de 
directie over nieuwe investeringen. Later ging ik meer programmeren aan hun (eigenbouw) 
reserveringssysteem. Hiervoor heb ik onder andere een interface naar de webserver geschreven voor 
online reserveringen en een bagage lost en found applicatie, beiden in Cobol. 
 
 
 

 
 

 


