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Focus 
Software engineering voor data-intensieve projecten. Data science, machine learning, 
cloud-based computing, embedded systems development en computervisie. 

Recente projecten 

TECH LEAD KAPERNIKOV 
Kapernikov 

2012 - heden 

Stichtend partner van Kapernikov. 

Neemt als tech lead o.a. volgende rollen op zich: 

● Technisch coachen van de “Data engineering” en “Industry 4.0” teams wat betreft 
technologie en methodologie: architectuur, infrastructuur, design… 

● Volgt de snel veranderende datatechnologie op de voet. 
● Geeft advies rond architectuur en methodologie voor alle data- en cloudprojecten 

die worden uitgevoerd door Kapernikov bij nutsbedrijven en industriële klanten. 
● Geeft interne en externe opleidingen rond cutting edge technologieën. 

LEAD ARCHITECT DATA MIGRATION SMARTER-M (€5M/J, >7J) 
Kapernikov 

Klant: Infrabel 

2013 - heden 
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Data cleaning en datamigratie in functie van de SAP EAM implementatie bij Infrabel. 
Landelijke inventariscampagne ondersteund door mobiele tooling. 

● Architectuur van het volledige data track (7-15 personen) in een langlopend 
programma ( > 7 jaar) 

● Ontwikkeling en opzet methodologie, systeemarchitectuur voor data integratie, 
analyse en migratie, ten behoeve van (SAS, Python, PostgreSQL, Docker) 

● Samenstelling team, communicatie, evaluatie en verdedigen van de benodigde 
resources. 

Uit het audit rapport (PWC, 2020): “Op basis van het nazicht van beschikbare documentatie 
en interviews met verantwoordelijken, concluderen we dat de geïmplementeerde 
architectuur voldoende kwalitatief is om consistentie tussen de master data en 
transactionele data tussen RAMSES en RIAM te vrijwaren. “ 

ARCHITECTUUR EN ONTWIKKELING VAN DE MIGRATIETOOLS VOOR DE NIEUWE 
SCADA EN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM 

Kapernikov 

Klant: Elia 

2011-2013 

● Ontwerp van de technische implementatie van de datakoppeling (ETL) tussen 4 af te 
schaffen brondatabanken en de doeldatabank, inclusief diagnose- en 
kwaliteitsbewakingstools. 

● Ontwikkeling van diverse interactieve gui-tools die de verrijking van het datamodel 
mogelijk maken. 

● Operationele opvolging van de dagelijkse datasynchronisaties. 

BUSINESS APPLICATION LEADER VOOR DE MASTER DATABASE VAN ELEKTRISCHE 
ASSETS 

Kapernikov 

Klant: Elia 

2011 - 2012 

● Beheer van de functionele evoluties van het master data management systeem van 
Elia. 

● Planning, prioritisering, budgettering van change-requests en bug fixes. 
● Dagelijkse leiding over een team van 5 databeheerders. 
● Behoeftenanalyse en specificatie van functionele requirements. Aansturen van het 

development team. 
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ONTWIKKELING VAN COMPLEXE WEB APPLICATIES IN JAVA & PYTHON 
Smartlounge (nu Kunstmaan/Accenture Interactive) 

2003 - 2010 

● Bedrijfsleiding en technische leiding van een software-ontwikkelingsbedrijf voor 
complexe web-applicaties. 

● Software-architectuur en ontwikkeling in een variëteit aan technologieën. Uitgebreid 
gebruik van Java, XML, Python, databases. 

● Integratie (API, sync, ETL) met bronsystemen en -databases. 

Opleiding 
(2004, KU Leuven) Master in Industrial Management 

(2003, KU Leuven) Burgerlijk ingenieur Computerwetenschappen 

 

Technische competenties 

DATA ENGINEERING 
●  > 10j ervaring in architectuur en implementatie van complexe datakoppelingen. 

Gebruikte ETL/DI technologieën: SAS (data integration), SSIS, Pentaho Kettle, 
Talend Open Studio, Apache spark (scala), python data. 

● BI tools: Qlikview, PowerBI. 
● Uitgebreide kennis van databanken (PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Oracle). 
● Ontwikkelen van GIS toepassingen (Oracle Spatial, PostGIS, QGis). 

ALGEMEEN 
● Kennis van en ervaring met software-architectuur, datamodellering en design 

patterns. 
● Kennis van de principes van master data management en data governance. 
● Methodologie: productief gebruik van GIT in een team, opzetten van CI/CD 

(DevOps), refactoring. 
● Inzicht in performantieproblematiek en uitgebreide ervaring met performantietuning, 

zowel op applicatieniveau als op databanken. 
● Inzicht in en uitgebreide ervaring met concurrency en bijhorende problemen 

(race-condities, deadlocks). 

 KAPERNIKOV BV ∙  info@kapernikov.com  ∙  www.kapernikov.com 3 



 

● Grondige kennis van het Linux OS, de opbouw, gebruik in de cloud (Docker, 
Kubernetes, virtualisering...) en op embedded systemen. 

● Embedded/native development: moderne C++, OpenCL, C#, QT/QML. 
● 6 jaar ervaring met het ontwerp en ontwikkelen van Java toepassingen. 

DATA ENGINEERING 
● Goede kennis van algoritmes en open source technologie (OpenCV, DLIB). 
● Ervaring met het gebruik van deep learning voor objectdetectie en classificatie in 

2D. 
● Uitgebreide ervaring met detectie / classificatie in point clouds met behulp van PCL. 
● Ervaring met inzetten van ML modellen in een ROS2 toepassing. 
● Ervaring met wiskundige pakketten voor modellering en analyses, bv. regressie, 

neurale netwerken (SciPy, Octave...). 

Talen 
● Nederlands: moedertaal 
● Frans & Engels: vlot gesproken en geschreven 

Basisinformatie 
● ° 21/08/1980 
● Woont in Leuven 
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