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Wie ben ik? Ik ben Steven. Mijn grote interesse is het fenomeen
“bewustzijn”. Dit leidde me onder andere naar de studie Sociale Psychologie.
Recent heb ik de cursus “Big Data Specialist” afgerond. Bij de data-analyse
kwam mijn achtergrond in wetenschappelijke statistiek goed van pas,
waardoor ik nieuwe toepassingen voor deze kennis heb gevonden En ik heb
kennis gemaakt met Machine Learning, een vakgebied binnen kunstmatige
intelligentie. Naast dat ik dit erg leuk vond ging mij dit bijzonder goed af, ik heb het vak met een
10 kunnen afgerond. Naast de technische kant van Big Data, vind ik de psychologische
omschakeling die nodig is, op individueel en op organisatie niveau, om te kunnen profiteren van
Big Data, erg interessant. Ik heb een sterke affiniteit heb met technologie in het algemeen. Ik
kijk ernaar uit om mijn carrière in de richting van techniek, data-analyse en kunstmatige
intelligentie verder te ontwikkelen.

Werkervaring
2017-Heden. Eenmansbedrijf op het gebied van
Website ontwikkeling & beheer. Data &
betaalsystemen en bedrijfsautomatisering.

2018-Heden. Ik werk op de klantenservice. Ik help mensen met de
Gezondheidsverklaring benodigd voor het rijbewijs. Het CBR zit in een reorganisatie
en er was een grote achterstand, maar samen met mijn gemotiveerde collega’s
hebben we al tientallen procenten van de wachttijden afgekregen en ik verwacht dat
we in de komende maanden alles weer op de rails gaan krijgen.

2018. Schade adviseur op de afdeling woonschade particulier bij Achmea. Ik
had de hoogste scores op het gebied van klantcontact. In korte tijd veel
geleerd over de verzekeringsbranche en de financiële sector.

2016-2017 Logistiek Medewerker Advies. Ik bezocht klanten in
instellingen en aan huis om te zorgen dat iedereen over de juiste
zorghulpmiddelen en aanpassingen kon beschikken. Goed auto leren
rijden, ik heb in anderhalf jaar 50.000 km gereden. Ook goede sociale vaardigheden ontwikkeld
omdat ik met zeer kwetsbare klanten te maken had. En waardevolle inzichten verkregen in de
zorgsector, omdat ik overal over de vloer kwam.

2014-2015. Ik heb gewerkt hier in verschillende functies gewerkt. Ik ben
begonnen als order-picker. Vervolgens doorgegroeid naar schipper
(verantwoordelijk voor het verzenden van de orders). En ik heb tevens
op de afdelingen “Reworks” en “Showbikes” gewerkt, waardoor ik een goede basis heb
opgebouwd aan professionele skills en inzichten in hoe een multinational werkt.

Opleiding en cursussen
2017-2018 LOI. HBO cursus ICT “Big Data Specialist”. Ik heb mijn afstudeer opdracht bij
Coolback gedaan, een startup in zonne-energie. Ik werk er nog steeds een paar uur in de week.

2017 Van Dukers & Baelemans. WFT basis en WFT schade particulier. Gehaald om in de
financiële sector te mogen werken.

2004-2008 Utrecht University. Master in Sociale Psychologie. Minor wetenschappelijke
statistiek. Honorstrack Sociale Psychologie.
Ik heb een goede tijd gehad tijdens mijn studie. Ik heb bijvoorbeeld meegewerkt aan een
wetenschappelijke publicatie in het toonaangevende blad “Nature”. Ook heb ik verschillende
baantjes vervuld als student-assistent en student-docent aan de universiteit. En heb ik de rol
van penningmeester vervuld bij studentenvereniging “Spontaan”.

Vaardigheden
IT en data skills Ik heb naast de nodige kennis van verschillende generaties Linux, Mac OS
en Windows (Server) ook ruime ervaring met dataverwerkings-programma’s zoals SPSS en
RStudio. Daarnaast kan ik zeer goed overweg met Microsoft Office Power BI tools en ik heb
ervaring met Hadoop, Docker, AWS cloudservices en Python. Ik werk als ZZP’er ook als
webdesigner/ websitebeheerder en ik beschik daardoor over goede vaardigheden in
Wordpress/Woocommerce, CSS en HTML.
Een paar van mijn websites, klik op de betreffende site om hem te openen:

Talen: Nederlands en Engels op Universitair niveau. In Duits en Frans heb ik een goed
basisniveau.

Hobby’s
Reizen, sporten, kamperen,
ontspannen met mijn gezin en

Mijn telefoonnummer is +31-637442822

aan mijn Saab 93 werken.

Mijn email is steven@sgdesign.solutions

