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Persoonlijke gegevens

Naam : M. de Vrieze (Martijn) Geslacht : Man
Woonplaats : Amsterdam Geboortedatum : 02-05-1974
Inzetbaar als : Testspecialist, Testmanager, Testconsultant

Profielschets

Martijn is een ervaren Testprofessional met een technische achtergrond die hoofdzakelijk werkt
in zeer complexe omgevingen. Hij is rationeel, energiek en een goede teamspeler, heeft een
sterk gevoel van verantwoordelijkheid en heeft uitstekende communicatieve en
organisatorische vaardigheden. Daarnaast is hij in staat om te werken onder hoge druk,
prioriteiten test stellen en te voldoen aan harde deadlines. Hij heeft gewerkt aan een aantal
zeer high-profile projecten.
Martijn zorgt ervoor dat de kwaliteitsaspecten bekend zijn en gerespecteerd worden door het
gehele team, zodat de kwaliteit een inherent onderdeel wordt van de processen.
Martijn werkt goed in een meervoudige projectomgeving, is goed in het effectief beheren van
tijd, kwaliteitsbeperkingen en externe teams. Martijn gaat voor hoogstaande ontwikkeling en
uitvoering.
Martijn heeft veel ervaring in het testen en beheren van de kwaliteitsaspecten op een breed
scala aan platformen (Solaris, Unix, Linux, Mac OS9 Mac OS, Windows 7, Windows Vista,
Windows NT, Windows2000, Windows98, Windows95, DOS etc.) en producten. Naast zijn
management en consultancy vaardigheden is hij een expert in testen en beheerst een
verscheidenheid aan test en meetinstrumenten en methoden.
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Polteq werkervaring
03/2012 – 04/2012 Test Consultant

Consumentenbond

Situatie: De Consumentenbond is de vereniging in Nederland die opkomt voor de
belangen van alle consumenten. Met als missie: consumenten in staat stellen
beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu.

Werkzaamheden: Martijn heeft voor Consumentenbond een plan van aanpak geschreven
om het test raamwerk op te zetten voor het scrumteam, waarbij de
nadruk ligt op de eenduidige wijze van testen, welke tooling gebruikt
wordt voor het testen en het uitrollen van deze aanpak binnen de
Internet Techniek afdeling van Consumentenbond.
Naast voornoemde is er een voorstel gedaan voor het invoeren van
geautomatiseerd testen van de code binnen het scrum team en dat bij
het ontwikkelen van de software binnen de scrum methodiek gebruik
gemaakt gaat worden van Testdriven development.

Omgeving: Gebruikte tools: Java J2EE, Spring, Selenium WebDriver, SCRUM

01/2012 – 04/2012 Test Automation Consultant
Swets & Zeitlinger B.V.

Situatie: Swets is wereldleider in abonnementenbeheer. Hun producten en diensten
ondersteunen de wereld van professionals en studenten aan duizenden
universiteiten, ondernemingen, overheidsinstellingen en medische
organisaties over de hele wereld.
Swets is onverbiddelijk in streven om het beheer van abonnementen te
vereenvoudigen. Swets begrijpt dat budget en tijd een zeer belangrijke rol
spelen wanneer u abonnementen aankoopt en beheert. 
Met Swets’ producten en diensten kunnen abonnementen eenvoudiger
aangekocht, geraadpleegd en beheerd worden.

Werkzaamheden: Martijn heeft voor Swets een voorstel geschreven om door middel van
test automatisering het end-to-end test proces te verkorten en
efficiënter te maken. Het doel is het creëren van een (semi) continue
aanpak om te controleren of de systemen nog steeds de core
business (processen) ondersteunen. 
Uitvoeren Documentatie en omgeving onderzoek (assessment) om
vast te stellen hoe volwassen de omgeving en organisatie zijn.
Proof of Concept uitvoeren van test automatisering van de COBOL
(tn3270 gebaseerde) applicatie, waarbij reeds rekening gehouden
wordt met herbruikbaarheid van de opgeleverde test automation
code.
Automatiseren van minimaal 25 test scenario’s binnen de COBOL
applicatie als onderdeel van de proof of concept.
Proof of Concept diende twee tools met elkaar te vergelijken om tot
een aanbeveling te komen welke tool het meest geschikt is voor de
Swets IT omgeving.
Schrijven van een Test automation plan waarin zowel de
implementatie als de uitrol en training binnen de organisatie
minutieus aan bod komt.

Omgeving: Gebruikte tools: TN3270, COBOL, DB2, Java, Selenium WebDriver, Eclipse

03/2011 – 12/2011 Test Automation Consultant
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Binck Bank N.V.

Situatie: BinckBank N.V. is een ambitieus en ondernemend bedrijf dat snel kan
beslissen en nieuwe initiatieven durft aan te gaan. De bedrijfscultuur
kenmerkt zich door durf, handelsgeest, toewijding, standvastigheid en
nuchterheid.
BinckBank N.V. is een van de meest succesvolle jonge spelers in de
Nederlandse financiële wereld. De onderneming focust op dienstverlening voor
de online particuliere belegger, maar richt zich daarnaast ook op professionele
beleggers. De activiteiten vinden plaats binnen twee business units, te weten
Retail en Professional services.

Werkzaamheden: Schrijf in een periode van 3 tot 4 weken een plan van aanpak voor de
introductie en implementatie van geautomatiseerd testen binnen
BinckBank, te beginnen bij geautomatiseerde QuickScans, later
mogelijk overlopend in een regressie test en load en performance
test, waarbij de nadruk ligt op significante verkorting van de
doorlooptijd van handmatig uit te voeren tests.
Voorgestelde oplossing was middels een combinatie van WebDriver,
White en FitNesse een groot deel van het regressie testen
automatiseren. Door een custom fixture te maken voor FitNesse
blijven de testgevallen leesbaar en makkelijk te onderhouden.
Managen en coördineren van de implementatie van de voorgestelde
oplossing.
In C# de FitNesse custom fixture programmeren voor de
implementatie van de voorgestelde oplossing

Omgeving: Bij Binck wordt er gewerkt volgens de TMap methodologie, hoewel e rook
aspecten van ISTQB worden gehanteerd waar nodig. Gebruikte tools:
Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual Studio WebTester, C#, Selenium
WebDriver, White, FitNesse, Delphi

Werkervaring bij vorige werkgevers
01/2010 – 02/2011 QA Director

Spil Games B.V.

Situatie: Een meedogenloze ambitie, een strategische focus, en een ongeëvenaard
niveau van expertise brengt SPIL GAMES in de voorhoede van de online
casual gaming industrie.
Spil websites en games zijn zorgvuldig toegesneden op de specifieke
demografie van onze gebruikers, en omdat ze volledig zijn gelokaliseerd in 19
verschillende talen, kan Spil Games echt luisteren naar de behoeften en
verlangens van gamers over de hele wereld.

Werkzaamheden: Het opzetten van een test team in een Scrum ontwikkel omgeving
verdeeld over 3 internationale locaties (Nederland, Polen en
Oekraïne). Alle testers binnen het team werken als integraal
onderdeel van de Scrum teams samen met ontwikkelaars, product
owners, business owners en system engineers.
Het test team is verantwoordelijk voor het functioneel en regressie
testen van alle Spil Games portals, lokalisatie testen en integratie
testen van implementaties met derden.
Naast het testen van de portals op de meest gangbare platformen was
er veel aandacht voor nieuwe technologieën en platformen zoals
HTML5 en mobiele toepassingen.
Het testteam heeft naast de reguliere test werkzaamheden ook de
verantwoordelijkheid voor proactieve load en performance monitoring.
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Middels geautomatiseerde tests wordt de laadtijd, zoals de
eindgebruiker deze ervaart, van de basis functionaliteit van alle
portals wereldwijd gemeten. Op basis van de resultaten van deze
continue metingen worden door het testteam verbeteringen aan de
portals voorgesteld om de end user experience te verbeteren.

Omgeving: Het testteam bij Spil Games werkte voornamelijk volgens de concepten van
Rapid Software Testing en Exploratory testing, waarbij gebruik gemaakt werd
van diverse onderdelen van ISTQB en TMap.
PHP, Python, Mysql, WebDriver, Selenium, Atlassian Jira, Atlassian Confluence,
Atlassian Bamboo, Scrum, Testlink, Nagios, nginX

01/2006 – 12/2009 Marktplaats B.V./ eBay Inc.
Head of QA

Situatie: Marktplaats is al jaren een van de populairste sites van Nederland.
Maandelijks ontvangt Marktplaats ruim 6 miljoen unieke bezoekers. Per dag
worden 275.000 nieuwe advertenties op de site geplaatst. Particuliere en
zakelijke aanbieders zorgen voor een groot en gevarieerd tweedehands en
nieuw aanbod: van kleding en verzamelobjecten tot auto’s en diensten.
Marktplaats maakt sinds november 2004 onderdeel uit van eBay en is
gevestigd in Amsterdam en Emmeloord.

Werkzaamheden: Na de overname door eBay kwam er een grote professionalisering slag binnen
Marktplaats. Onderdeel daarvan was het verbeteren van de kwaliteit van
opgeleverde software, een van de methoden om dit te bewerkstelligen was
het opzetten van een test team.
Het testteam was actief in Amsterdam, Emmeloord, Lviv (Oekraïne) en
Odessa (Oekraïne) en verantwoordelijk voor het testen op alle niveaus van
nieuwe en bestaande functionaliteiten binnen het Marktplaats platform. Dit
omvatte onder meer de website (marktplaats.nl), de backoffice, het moderatie
systeem, het forum, de financiële datastromen en de datawarehousing.
Test automatisering door middel van (o.a.) Selenium was een van de
speerpunten van het testteam. Door middel van test automatisering werd
regressie testen een activiteit van een paar minuten in plaats van een paar
dagen. Tevens is er een proactive functional business monitoring systeem
ontwikkeld door het test team, dit systeem loopt continu door alle
functionaliteiten van het Marktplaats platform om te checken of alle systemen
nog werken zoals ze geacht worden te werken. Dit systeem is volledig
geïntegreerd met het netwerk operations center (NOC) van eBay Classifieds
Group. 
Naast het reguliere testwerk voor het Marktplaats platform is het test team
ook ingezet bij de initiële uitrol van andere eBay Classifieds sites en ter
ondersteuning van testen bij Mobile.de, de Duitse zuster van Marktplaats.
Martijn was bij Marktplaats onder andere verantwoordelijk voor: 

Functioneel testen Marktplaats.nl
Functioneel testen backoffice van Marktplaats.nl
Opzetten test team van Marktplaats.nl
Load en performance testen van Marktplaats.nl
Testen van de algoritmen van de eerste incarnaties van Marktplaats
Admarkt
Opzetten marktplaats test automation
Load en performance testen van eBay Anuncios
Leiding geven aan zowel de functionele als de automation test teams
binnen marktplaats

Omgeving: PHP, Mysql, linux, Selenium, Atlassian Jira, Atlassian Confluence, Atlassian
Bamboo, Hudson, Scrum, Grinder, JMeter, Seapine TestCase Management,
SOAPUI, Zend, Nagios, Apache webserver
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12/2003 – 12/2005 Quantiq X-Media B.V.

QA Manager
Werkzaamheden: Voor de diverse cliënten van Quantiq is Martijn werkzaam geweest als:

QA Manager;
Test manager;
Test coördinator;
Project manager;
Test engineer;
System engineer.

Omgeving: Bij Quantiq X-Media werd per project afhankelijk gebruik gewerkt volgens
ISTQB, TMap, Agile Testing en RAD.
Tools gebruikt: Java, Tomcat, MMBase, Mysql, PHP, Linux, Windows
Sharepoint, Bugzilla, CVS, Nagios, SOAPUI, JMeter, Grinder, Java profiling
tools, Apache webserver, Microsoft Internet Information Server

05/2002 – 11/2003 Finalist IT Group B.V.
QA/Test engineer

Situatie: Finalist levert ICT producten en diensten waardoor organisaties intenser
kunnen samenwerken met hun belangengroepen door creatie van begrip,
inzicht en openheid. Wij maken ICT oplossingen op basis van open source en
open standaarden en we werken met Java, Ruby en PHP als
programmeertalen. Ruim 60 collega’s werken verdeeld over kantoren in
Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven

Werkzaamheden: Finalist IT was een van de voorkeurs partners van Vizzavi en later Vodafone
Content Services en leverde aan Vizzavi zowel software ontwikkelaars als
software testers. 
Binnen Vizzavi werd door Finalist medewerkers gewerkt aan het Vodafone Live
platform waarbij de testers verantwoordelijk waren voor het testen van het
gehele Vodafone Live platform, zowel backoffice, website als mobiele
implementatie op vele mobiele telefoons, PDA’s en emulators.
Martijn heeft binnen dit project gewerkt als test engineer en was onder
andere verantwoordelijk voor: 

Functioneel testen van de Vizzavi website
Functioneel testen van de Vodafone life! Mobiele site op alle

ondersteunde handheld devices
Load en performance testen van Vodafone Life! met onder

andere DieselTest en Apache JMeter

Omgeving: Binnen Finalist werd niet vast gehouden aan een specifiek test methode, er
werd gewerkt met onderdelen van zowel ISTQB als TMap.
Tools gebruikt: Java, BEA WebLogic, Oracle, Symbian OS, Bugzilla, JMeter,
DieselTest, PVCS tracker

05/2002 – 11/2003 SmartHaven B.V.
Test engineer

Situatie: Smarthaven was een metasearch startup met investeringen van onder andere
Twinning en NewConomy.

Werkzaamheden: Binnen Smarthaven was het testteam verantwoordelijk voor het testen van
alle ontwikkelde software inclusief de “zelf lerende” kunstmatige intelligentie,
internet agents en natural language processing engine.
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Bij SmartHaven was Martijn verantwoordelijk voor het testen van: 
Het AI algoritme
De AI agents 
De NLP engine
Meta search results
Functioneel testen van de website
GAT testen van de website en de onderliggende systemen.

Omgeving: SmartHaven maakte gebruik van diverse principes uit ISEB, ISTQB en TQM
Tools gebruikt: Java, Tomcat, Oracle databases, Bugzilla, JMeter, Parasoft
JTest, CVS, Apache Webserver

Opleidingen en trainingen

Opleiding
HBO Ergotherapie 1994 –

2000

ICT training 
Cadance
DiazHilterscheid

Project Management
Rapid Software Testing with Michael Bolton

Leadership
development
eBay Inc. Training

Situational Leadership

MBTI basic training 
MBTI Leadership training 
Presentationskills 
STAR interview techniques 
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Talenkennis

Nederlands Moedertaal
Engels Vloeiend
Duits Basis

ICT-kennis en –ervaring

Group Competence Level
Branche Banking Professional

Telecom Professional
Testmethod and -techniques Agile Testing Professional

ISEB/ISTQB (Intern. Software Testing
Qualif. Board)

Basic

Tmap (Next) Basic
TMM (Test Maturity Model) Basic
TMMi Basic
TPI (Test Process Improvement) Basic

Test execution End-to-end test Expert
Ketentest Expert
Fagan inspecties Professional
FAT (Functional Acceptance Test) Expert
UAT (User Acceptance Test) Expert
ISTQB test techniques Professional
Load test Basic
Performance test Basic
Regression test Expert
SIT (System Integration Test) Professional
Stress test Basic
System test Professional
TMap test techniques Basic
Unit test Basic
Usability test Professional
Website test Expert

Test tools HP Quality Center Testdirector Basic
Jira Expert
Mantis Professional
Bugzilla Professional
Open Source tools Professional
QTP (Quick Test Pro) Basic
TOAD (Tool for Oracle Application
Developers)

Basic

Databases Informix Basic
MySQL Professional
SQL Server Basic

Software MS Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook)

Expert

MS Access Basic
MS Internet Explorer Expert
MS Project Professional
MS Sharepoint Basic
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MS Visio Professional
Hardware Sun Basic

Apple Basic
Bull Basic
Unisys Basic

Standards & methods CMM (Capability Maturity Model) Basic
Datamodelling knowledge Basic
MS .NET Basic
PRINCE2 (PRojects In Controlled
Environments)

Basic

QA Professional
RAD (Rapid Application Development) Basic
Scrum Professional
SOAP (Simple Object Access Protocol) Basic
RUP (Rational Unified Process) Basic
UML (Unified Modelling Language) Basic

Programming languages ASP.net Basic
C# Basic
HTML (HyperText Markup Language) Professional
Java Basic
PHP (Php: Hypertext Preprocessor) Professional
PL/SQL (Procedural
Language/Structured Query Language)

Basic

SQL (Structured Query Language) Professional
XML (eXtensible Markup Language) Professional

Operating systems Citrix Basic
Linux Professional
MAC OS Basic
MS-DOS Professional
MS Windows Professional
Symbian Basic
UNIX Solaris Basic

Telecom Technology GSM (Global System for Mobile
communications)

Professional

SMS (Short Message Service) Basic
VoIP (Voice over Internet Protocol) Basic


