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Algemeen
Peter is sinds 1999 werkzaam als applicatiebeheerder en sinds 2002 ook als consultant. Peter heeft
bij verschillende gemeenten ervaring opgedaan en is dan ook in staat zich makkelijk aan de
heersende cultuur binnen de betreffende gemeente aan te passen. Door zijn lange werkervaring heeft
hij met zeer uiteenlopende gemeentelijke softwarepakketten gewerkt waardoor hij breed inzetbaar is.
Peter is een opgewekte en vlotte persoonlijkheid die makkelijk communiceert. Hij heeft een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en is een harde werker.

Opleiding /cursussen
Peter heeft een MBO / HBO werk- en denkniveau en heeft ervaring met de volgende
softwareprogramma’s:
- Microsoft Sql 2000, 2005 en 2008
- Diverse Office pakketten
- Microsoft Reportbuilder 3
- Microsoft SQL Webreplicatie
- TOAD
- Vmware
- Oracle Virtualbox
- Beheer GHS
- Wozportaal TOG Nederland
- Applicatiebeheer TWH
- Synchronisatie en koppeling software
- Stuftax, stufwoz, querys, BAG-extracten, LKI bestanden
- Systeembeheer
- Diverse taxatie (WOZ) pakketten
- Diverse gemeentelijke Belastingpakketten waaronder Gouw, Civision, Gis VG, GH e.a.
- DigiD / PKIO certificaten
- Applicatiebeheer TWO
- Diverse (gegevens) beheer tools voor WOZ, BAG en Geometrie.

Werkervaring
Vanaf 1999 is Peter werkzaam bij Tog Nederland, eerst als applicatiebeheerder MS-WOZ. Zijn
kerntaken zijn beheerder Microsoft sql 7 en sql 2000 van 98 gemeenten, met daarnaast de
ondersteuning, het versiebeheer en het testen van nieuwe functionaliteiten MS-WOZ. Van 2002 –
2004 is Peter tevens applicatiebeheerder geweest van het Tog Waarderingshuis, met daarbij taken als
e
1 lijns helpdesk en ondersteuning van gebruikers MS-WOZ en ondersteuning herwaardering (stuftax,
stufwoz, queries en rapportages). Vanaf 2002 is Peter werkzaam als consultant en bekend met
verschillende gemeentelijke pakketten (o.a. Gouw-It). Voor TWH en TWO is hij betrokken bij het
debuggen en het testen van nieuwe functionaliteiten en nieuwe software versies.
Peter voert installaties uit bij gemeenten in allerlei verschillende hardware en software omgevingen
(Citrix/Vmware/SQL server), hij is tevens bekend met applicatie virtualisatie.Peter is daarnaast sinds
de introductie van de BAG werkzaam in deze discipline als opleidingsdocent B-W koppeling en

meewerkend voorman bij de realisatie hiervan. Ook is Peter beschikbaar voor het doen van controles
toeristenbelasting.
.
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