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Persoonlijke gegevens 
	  
Naam : Bart Muijzer 

	  

Adres : S.J. Spanjaardstraat 3 
   7622 DW Borne 
Telefoon : 06-20498822 
E-mail : bartm@muijzer.com 
Geboren : 2 november 1966 te Rotterdam 
Burgerlijke staat : gehuwd 
	  
	  
Doelstelling 
	  
Ik ben op zoek naar een functie waarin ik techniek en de toepassing daarvan kan combineren om 
zo toegevoegde waarde te creeren voor klanten, en waarin ik met bovenstaande combinatie een 
bijdrage kan leveren bij het oplossen van IT-vraagstukken. 
Mijn kennis, ervaring en interesse liggen op het gebied van UNIX (met name Solaris) en 
SPARC/x86 hardware. 
	  
	  
Persoonlijk profiel 
	  
Ik vind het een uitdaging om complexe, technische informatie te begrijpen en te vertalen naar de 
toegevoegde waarde voor klanten. Ik werk graag vanuit een specialisatie zelfstandig binnen een 
team. Ik ben een IT-er met goede communicatieve en didactische vaardigheden, en heb een 
commerciele inslag. 
In mijn werk ben ik gestructureerd, efficiënt en vasthoudend. Ik ben klantvriendelijk en 
servicegericht. Richting mijn werkgever en collega’s ben ik loyaal. 
Ik ben een vriendelijk, open en betrokken persoon. In relaties met anderen ben ik respectvol en 
geduldig. Conflicten ga ik niet uit de weg maar probeer ik in goede harmonie op te lossen. Een 
goede sfeer vind ik erg belangrijk. 
	  
	  
Competenties 
	  
Resultaatgedreven Ik ben resultaatgedreven, en als het beoogde effect niet bereikt wordt stap 

ik af van een voorafgemaakt plan. Door de grote diversiteit van projecten 
waarbij ik betrokken ben geweest heb ik geleerd verschillende werkwijzen 
te kiezen om hetzelfde doel te bereiken. 	   	  

Analytisch vermogen Het analyseren van problemen en/of situaties behoort  tot mijn sterke 
kant. Ik herken belangrijke informatie en scheid hoofdzaken van bijzaken.    

Klantgerichtheid Het belang van de klant staat voor mij altijd voorop. Ik probeer op een 
“out-of-the-box” manier tot het maximale resultaat te komen, waarbij ik 
mijn ervaringen uit het verleden combineer met nieuwe ontwikkelingen, en 
helder communiceer over voortgang en resultaten.   

Stressbestendig Ook onder tijdsdruk of in onverwachte situaties blijf ik gestructureerd 
werken. Ik ben een volhouder, en neem verantwoordelijkheid als er zaken 
mislopen.   

“Netwerker” Ik geloof in de kracht van communities, het delen van kennis, informatie 
en contacten. Vanuit deze gedachte ben ik zowel vanuit mijn werk als 
prive aktief in verschillende gebruikersgroepen en verenigingen.    

Mondelinge 
presentatie 

In zowel Nederlands als Engels ben ik een ervaren presentator. Ik draag 
op een originele manier kennis over waarbij ik contact zoek en houdt met 
mijn toehoorders. Ik maak mijn presentaties zelf, aangepast aan doel en 
publiek. 

	  



	  
Loopbaan 
	  
Systems Architect, bij Oracle Nederland B.V.                                                     Okt 2010 - heden 
EMEA Server Pre-sales Specialist Team 
 
Als Systems Architect verantwoordelijk voor specialistische, technische pre-sales ondersteuning 
aan zowel klanten als intern. Niet-routinematig en complex werk, waarbij de toepassing van een 
combinatie van technische en commerciele vaardigheden een vereiste is. Focus op grote of 
complexe deals die om creatieve, niet-standaard oplossingen vragen. Adviseren rond IT 
infrastructuur en architectuur bij klanten met als uitgangspunt mijn specialisaties. Omgaan met, en 
gecontroleerd delen van confidentiele informatie met collega’s en klanten. 
Specialisaties: Oracle SPARC processor en -servers, Oracle Solaris besturingssysteem, 
Virtualisatie. 
 
Wapenfeiten: 
• Liaison tussen enerzijds klanten en partners en anderzijds Solaris product management en 

Solaris engineering 
• “Trusted advisor” voor klanten en collega’s 
• Opzetten, organiseren en begeleiden van proof-of-concepts bij klanten 
• Kennisoverdracht middels presentaties gecombineerd met hands-on demonstraties (in zowel 

Nederlands als Engels) 
• Deelname aan beta-programmas (testen van nieuwe producten voorafgaand aan introductie op 

de markt) 
• Advies bij het ontwikkelen van trainingen voor andere Sales Consultants. 
• Leider van de (Oracle interne) EMEA Solaris Community 
• Officiele woordvoerder van Oracle Nederland voor SPARC en Solaris 
 
Specialist Systems Engineer, bij Sun Microsystems                                     Jul 2009 – Okt 2010 
 
Specialistische, technische pre-sales ondersteuning, zowel intern als aan klanten.  
Specialisaties: Solaris besturingssysteem, virtualisatie. Andere focusgebieden: Sun T-series 
servers, oplossingen voor hoge beschikbaarheid. 
 
Wapenfeiten: 
• Evangelisatie van Solaris 11 bij een groot aantal klanten 
• Binnen het SPARC T3 beta programma verantwoordelijk voor de enige beta-klant uit BeNeLux 
• Als “Solaris Ambassador” liaison naar Solaris product management en engineering voor 

klanten en partners van Sun. 
• Tal van presentaties onder "Non Disclosure Agreement" met betrekking tot SPARC- en Solaris 

roadmap 
 
Solutions Architect, bij Sun Microsystems                                                      Jul 2004 – Jul 2009 
Data Center en Data Management Practice 
 
Het bieden van specialistische, technische pre-sales ondersteuning, zowel intern als aan klanten. 
Hierbij is intensieve samenwerking met de diverse sales teams noodzakelijk. Specialisaties: Solaris 
besturingssysteem, virtualisatie, Sun SPARC servers, oplossingen voor hoge beschikbaarheid en 
disaster recovery. 
 
Wapenfeiten 
• Introductie van Solaris 10 bij tientallen Nederlandse klanten middels presentaties en 

demonstraties. 
• Lead architect bij een aantal verschillende Solaris 10 migraties en implementaties 
• Binnen het SPARC T2 beta programma verantwoordelijk voor de enige beta-klant uit BeNeLux 
• Als “Solaris Ambassador” liaison naar Solaris product management en engineering voor 

klanten en partners van Sun. 
• Ontwerp van een aantal standaard hardware configuraties voor een grote defensie-klant. 
	  	  
 
 

 

	    
	    
	    



 
Loopbaan (vervolg) 
 
Technical Account Manager, bij Sun Microsystems                          Jul 1999 – Jul 2004 
 
Als Technical Accountmanager verantwoordelijk voor het overbrengen van inhoudelijke technische 
kennis aan een groot aantal verschillende klanten. Het onderhouden en delen van grondige 
technische kennis. Vertalen van wensen van de klant naar technische oplossingen van Sun. 
Zelfstandig bezoeken van nieuwe klanten om daarmee een duurzame relatie op te bouwen. 
Onderhouden en uitbreiden van relaties met bestaande klanten. 
 
Wapenfeiten: 
• Technische pre-sales ondersteuning, eerst binnen het “Telco & Media” team, daarna binnen het 

“Managed Service Providers” team 
• Intensieve samenwerking met account managers 
• Verantwoordelijk voor een groot aantal zeer uiteenlopende klanten, o.a. Lucent, EDS, 

PinkRoccade, ASML, Tweakers 
• Specifieke taken: Technology Systems Engineer, Availability Solutions Specialist 
• Sinds 2001 Operating Systems Ambassador: link tussen Engineering op Corporate nivo 

enerzijds en klanten anderzijds waarbij ideeen vanuit Engineering getoetst worden op 
relevantie bij klanten. 

• Manager van het locale lab voor Systems Engineers. 
 
Systeem- en Netwerkbeheerder, bij Image Sciences Institute Utrecht               1991-1998 
 
UNIX systeem- en netwerkbeheerder, verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de centrale 
servers en het netwerk van het ISI. Bieden van technische ondersteuning bij projecten, als mede 
aan medewerkers, studenten en promovendi. 
 
Wapenfeiten: 
• Beheer van diverse platformen: Sun Solaris, HP-UX, SGI IRIX ,FreeBSD 
• Beheer van het TCP/IP netwerk en van externe toegang middels ISDN router en analoge 

modems 
• Ontwerp en beheer van 2 Firewalls 
• Installatie, integratie en beheer van diverse netwerk- en security tools 
• Onderhoud van bestaande software, onderzoek naar noodzaak en relevantie nieuwe software 
• Specialistische, technische ondersteuning bij projecten; o.a voor internationale hoge-snelheid 

trials tussen ziekenhuizen gebaseerd op ATM netwerken 
• Ondersteunen en adviseren van de medewerkers van het Image Sciences Institute 
• Contacten met leveranciers v.w.b het oplossen van storingen en het vervangen en uitbreiden 

van de bestaande infrastructuur 
	  

	  
Vaardigheden 
	  
• Technisch 

o UNIX besturingssysteem, Oracle Solaris 10 en 11 in het bijzonder 
o Gebruik van Internet en Social Media 

• Niet technisch: 
o Zelfstandig functioneren binnen een internationaal, (virtueel) team 
o Samenwerken met mensen uit verschillende disciplines 
o Presenteren in zowel Nederlands als Engels; ik maak zelf mijn presentaties 
o Leiden van (internationale) communities en gebruikersgroepen 

• Talen: Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift; Duits lezen en beperkt spreken. 
	   	  



	  
Opleidingen 
	  
1999-2013, regelmatig diverse interne trainingen 
op het gebied van mijn specialisaties (UNIX, 
Virtualisatie) 

Opleidingen gedurende de afgelopen 3 jaar: 
 
Technisch: Solaris 11 Principles and 
Architecture; technische training voor de 
SPARC T5, T4 en T3 servers; Oracle VM x86 
technische training. 
 
Vaardigheden op het gebied van technische 
pre-sales, onderhandelingstechnieken. 

1990-1999, diverse interne trainingen tijdens 
dienstverband Universiteit Utrecht 

Diploma: niet van toepassing 

1985-1989, HTS Informatica, HIO Enschede Diploma: ja (juni 1989) – “ing” titel 
 
Vakken: Talen en Compilers, 
Informatiesystemen, Database systemen, 
Operating Systems design, Computer 
netwerken, Wiskunde, Recht, 
Organisatiekunde. 

1979-1985, VWO, Christelijke 
Scholengemeenschap Aalten 

Diploma: ja (juni 1985) 
 
Vakken: Nederlands, Engels, Natuurkunde, 
Wiskunde, Economie, Aaardrijkskunde, 
Geschiedenis. 

	  
	  
Nevenactiviteiten 
	  
Leider van de Nederlandse Open Solaris Interest Group (NOSIG)                   Nov 2010 - heden 
Sinds de oprichting van de Nederlandse Open Solaris Interest Group leider hiervan. Samen met 
een vaste stuurgroep verantwoordelijk voor onder andere: 
• Actieve promotie van het Solaris besturingssysteem  
• Organisatie van een avond-evenement per kwartaal waarbij gastsprekers uit binnen- en 

buitenland een technische presentatie rond Solaris verzorgen 
• Contacten met andere Solaris groepen in binnen- en buitenland 
• Contacten met zuster-communities en leveranciers voor Solaris	  
 
Leider van de Nederlandse OpenSolaris User Group (NLOSUG)                Okt 2006 – Nov 2010 
Sinds de oprichting van de NLOSUG in oktober 2006 de Nederlandse host hiervan. De NLOSUG 
had tot doel om Solaris gebruikers bij elkaar te brengen om zo een grotere acceptatie van Solaris te 
bewerkstelligen. Sun Microsystems ondersteunde dit aktief middels het wereldwijde  “Open Solaris 
Users Groups” programma. 
 
Ondersteuning bij eerste selectie zwemmen, bij WS Twente                            Sep 2011 - heden 
Vrijwilligerswerk bij Watersportvereniging Twente. 
Actief lid met initierende en ondersteunende rollen: 
• Lid van de zwemcommissie; daarbinnen aanspreekpunt voor Public Relations 
• Maken van video-analyses bij trainingen van de eerste selectie zwemmen 
• Begeleider tijdens jeugdkampen en zwemweekenden 
• Organiseren van zwemclinics 
• Speaker bij zwemwedstrijden	  
	  
	  
Hobbies 
	  
• Zwemmen 
• Lezen 
• Muziek 
	  
	  


