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Focus 
Met een achtergrond als werktuigkundig ingenieur dook Maarten voor zijn PhD meteen de 
data in om mechanische eigenschappen van constructies te verklaren op basis van 
numerieke simulaties. In dit onderzoek bleek al snel dat software engineering en de 
geavanceerde informatica die nodig is om hoogperformante dataverwerking te realiseren 
zijn passie is.  

Maartens carrière leest als een aaneenschakeling van software projecten waarin aandacht 
voor architectuur, methodologie en niet-triviale deployments een rode draad zijn. 

Recente projecten 

SOFTWARE ARCHITECT, TECH LEAD & EXPERT DEVELOPER 
Kapernikov 

Klant: Optimum 

03/2019-heden 

Opzet van data science algoritmes voor optische sorteermachines. Maarten bepaalt de 
architecturale keuzes, bepaalt de release strategie en beheert de CI/CD pipeline, stuurt het 
ontwikkelteam aan en doet cruciale delen van de implementatie. 

COMPUTER VISION CONSULTANT 
Kapernikov 

Klant: [Confidential] 

02/2018–08/2019 
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Ontwikkeling van een computervisiesysteem voor de kwaliteitscontrole van gewikkelde 
spoelen in een productieproces. Selectie van de testprocedures, opzet van ontwikkel- en 
deployment omgeving, development. In C++ en Python. 

SOFTWARE ARCHITECT & LEAD DEVELOPER 
Company: Kapernikov 

Klant: [Confidential] 

10/2015-03/2019 

Ontwikkeling van een position-based visual servoing systeem voor positionering van een 
autonome robot.  

Architectuur, DevOps en ontwikkeling van software op basis van ROS, OpenCV, Keras en 
Dlib in Python, C en C++. 

SOFTWARE ARCHITECT & LEAD DEVELOPER 
Kapernikov 

Klant: Th!nk E 

11/2013-07/2015 

Ontwikkeling van een data first virtuele zelflerende ventilatie-monitor en model predictive 
controller. 

Architectuur, DevOps en ontwikkeling van software in Erlang/OTP. 

PHD CANDIDATE & POSTDOC RESEARCHER 
KU Leuven 

04/2003–08/2009 

Ontwikkeling van een solver voor niet- deterministische (interval) structureel-akoestische 
eindige-elementenanalyse. Architectuur, DevOps en ontwikkeling  in C++ en Python. 

Beheer van en softwareondersteuning (inclusief DevOps, opzetten build & deployment 
omgeving voor collega’s, security) voor de departementale HPC rekencluster. 

Opleiding 
(2009, KU Leuven) Doctor in de ingenieurswetenschappen, werktuigkunde-elektrotechniek 

(2003, KU Leuven) Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, richting mechanica, 
optie mechatronica en productontwikkeling 
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Technische competenties 
● Code versioning: CVS, Git, Subversion 
● Talen: Python,  C, C++, Erlang/OTP, Fortran 
● Databases: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite, Berkeley DB 
● Data visualisation: Power BI, Matlab, NumPy, Octave, SciPy 
● Data science: Dlib, Keras, LIBSVM, LIBLINEAR, Scikit-learn, TensorFlow 
● Frameworks en bibliotheken: Qt, ROS 
● Computervisie: Matrox Imaging Library (including Matrox Design Assistant), 

OpenCV, PCL (Point Cloud Library) 

Talen 
● Nederlands: moedertaal 
● Engels: vlot 
● Frans: basis 

Basisinformatie 
● ° 08/03/1979 
● Woont in Diepenbeek 
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