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Profiel 
Joris Witteman is een all-round specialist in de ontwikkeling van nieuwe media 
concepten, UX design, sites, apps en platforms, met name het ‘Web, met een 
specialisatie op conceptualisatie en techniek. Sinds een jaar focust hij zich qua techniek 
volledig op JavaScript, met name op Node.JS, Angular.JS (‘MEAN stack’) en React.JS. 

Werkervaring 

Freelance Developer / Designer, Amsterdam, 2009 - nu 
Zelfstandig ontwikkelaar en ontwerper van digitale mediaproducties op projectbasis. 

Ontwikkelaar, GoeieVraag.nl, Sanoma Media, Hoofddorp – 2011 - 2015 
Werkzaamheden: Doorontwikkelen van Q&A platform “GoeieVraag!”, op 
zowel functioneel als technisch vlak. 

Oprichter, Trackie, Amsterdam – 2008 - 2013 
Werkzaamheden: Bedenker, ontwerper en ontwikkelaar van een online 
project management applicatie (issue tracker), op trackieapp.com. 

Oprichter, Barzooka, Amsterdam – 2008 - 2009 
Werkzaamheden: Bedenker, ontwerper en ontwikkelaar van een online 
uitgaanscommunity op barzooka.nl. 

Concept Developer, 88concepts, Amsterdam – 2008 - 2009 
Werkzaamheden: Onderzoeken, bedenken en ontwikkelen van concepten voor 
produkten en campagnes in de interactieve media. 

Back-end Developer, FlashClub, Amsterdam – 2007 - 2008 
Werkzaamheden: Ontwikkelen en onderhouden van back-ends in PHP5 ter behoeve van 
Flash-frontends. 

Interaction Developer, ON. Networks, Amsterdam – 2006 - 2007

Werkzaamheden: Bedenken, ontwikkelen en vormgeven van interactieve applicaties en 
achterliggende systemen op het ‘Web, ter behoeve van het leveren van inhoud aan 
narrowcastingkanalen, door en voor horeca-ondernemers. 

Webdesigner (stage), RVU///Educatieve Omroep, Hilversum, 2005

Werkzaamheden: Ontwikkelen van een nieuwe website voor het televisieprogramma 
‘Stof’, inclusief kijkersforum, in Flash ActionScript en PHP. 

Technische ondersteuning 2e lijn, XS4ALL Internet BV, Amsterdam, 2002 - 2006 
Werkzaamheden: Telefonisch en schriftelijk ondersteunen van internetdiensten als ADSL, 
VoIP en Webhosting. Bijbaan naast studie Digital Media Design. 

Joris Witteman MA 
All-round ontwerper/ontwikkelaar voor interactieve producten en media
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Opleiding 
Running Lean: Lean Startup, Tweedaagse workshop Lean Startup en Customer 
Development geleid door Ash Maurya, Keulen, 2013 

Master of Arts, Digital Media Design, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht / Open 
Universiteit Londen, 2005-2006 (‘cum laude’) 

Bachelor of Arts, Digital Media Design, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
2002-2005 

Hogere Informatica (niet afgerond), Hogeschool van Amsterdam, 2000-2001 

HAVO, Kennemer Lyceum, Haarlem, diploma behaald in 2000 

 
Vaardigheden 
Types oplossingen 
– Web sites, web apps, web shops  
– Mobiele apps (Ionic Framework)  
– APIs (RESTful servers & clients)  
– Responsive design 

Front end development 
– HTML5, CSS3  
– SASS, LESS, webpack 
– JavaScript (Vanilla, Angular, React) 
– Cordova / PhoneGap, Ionic Framework 
   (iOS en Android apps) 

Back end development 
– Node.JS + Express, MongoDB 
– PHP / MySQL 
– Database optimalisatie 

Methodologieen 

– Agile SCRUMM 
– Lean Startup / Customer Development

Frameworks 
– AngularJS 
– ReactJS 
– Node.js / Express 
– KeystoneJS 
– Ionic Framework 
– WordPress 
– Laravel 
– CodeIgniter 
– Yii 
– CakePHP 
– Zend Framework 

“Tech stacks” 
– MEAN (Mongo Express Angular Node) 
– LAMP (Linux Apache MySQL PHP) 

Server software 
– Linux (Ubuntu, RedHat) 
– Nginx, Apache, Lighttpd 
– MySQL, MariaDB, MongoDB 

Voor een bijgewerkt overzicht van vaardigheden en portfolio, 
zie http://jor.is/ontwikkelaar
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Noemenswaardige projecten 

DFT Kennis, Telegraaf Media Groep - https://dftkennis.nl 
In 4 maanden from scratch realiseren van een nieuwe kennisportal voor De Financiële 
Telegraaf, in ReactJS / Redux. Vormgeving in SASS, uitrol met webpack en Jenkins. 

Stanley, QubiQ Digital 
Herstructureren, semantisch verbeteren en opnieuw vormgeven van de ReactJS 
componenten en SASS styles van een customer acquisition oplossing. 

HR-app, Tempo Team - https://itunes.apple.com/nl/app/hr-app/ 
Realisatie van een human resource management field guide, in de vorm van een 
mobiele app, in Ionic Framework, t.b.v. HR-managers bij klanten van Tempo Team.


+POWER, Randstad NV - https://pluspower.randstad.nl/ 
Realisatie in teamverband, in AngularJS, van een wervingscampagne gericht op 50-
plussers, voor Randstad NV. 

Jubileum-feest app, Randstad NV 
Voor het 55-jarig jubileumfeest van Randstad ontwikkelde ik beide de Node.js 
back-end en Ionic Framework (Angular + Cordova) mobiele app. De functionaliteit 
bestond o.a. uit een event guide en dance contest met locatie tracking. 
 
GoeieVraag.nl, Sanoma - http://www.goeievraag.nl/ 
Voor toen het #1 vraag en antwoord platform van Nederland, verzorgde ik de gehele 
tech stack (PHP/CodeIgniter), alsmede het uitwerken van nieuwe functionaliteit en 
de vormgeving van nieuwe componenten.


NU Live, Sanoma 
Ook voor Sanoma ontwikkelde ik mee aan NU Live, een site die trending topics 
gebeurtenissen detecteerde en nieuwsartikelen en uitingen op sociale media erover 
verzamelde, nog voor dat bijvoorbeeld Twitter deze zelf aanbood. Eveneens 
gerealiseerd in PHP/CodeIgniter.


Trackie, eigen startup - https://trackieapp.com 
Met toen een tekort aan gebruikersvriendelijke project management oplossingen in 
de markt, ontwikkelde ik zelf Trackie, dat ik van concept tot vormgeving tot 
technische realisatie (PHP/CodeIgniter) heb gebracht. 

Pinpoints, eigen app - http://pinpoints.joris.ws  
De eerste pinautomatenzoeker in de Nederlandse iOS App Store. Realisatie in 
PhoneGap (iOS + HTML/JavaScript/CSS).


Voor een bijgewerkt overzicht van vaardigheden en portfolio, zie https://jor.is/
ontwikkelaar .
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