Curriculum Vitae
Personalia
Naam

Sjoerd Weitering

Adres

Molenstraat 44
5768ED Meijel

Telefoonnummer

0652384117

E-mailadres

Sjoerd@1Nspire.nl

Geboortedatum

26 februari 1980

Geboorteplaats

Meijel

Geslacht

man

Nationaliteit

Nederlands

Opleidingen
sep 2000 - jun 2002

Hogere Informatica Netwerkbeheer (behaald)
Fontys Hogescholen Eindhoven

sep 1996 - jun 1998

MBO Medewerker Beheer Informatiesystemen (behaald)
RIVB Eindhoven

sep 1992 - jun 1996

Mavo (behaald)
Bouwens van der Boije College

Cursussen
2021

SAFe Training

2020

AZ-303 Microsoft Azure Architect

2020

Azure Fundamentals (AZ-900) (behaald)

2019

Togaf 9 Foundation

2017

Certified Ethical Hacker CEH v9 Security training

2017

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533)

2017

Upgrading skills to MCSA 2016 (70-743)

2015

VCP6 vSphere; Tintri Certified Systems Engineer

2014

Citrix Certified Expert - Virtualization 7.x

2013

CCEE Engineering a Citrix Virtualization Solution Exam

2013

CCA XenServer 6

2012

CCAA XenApp 6.5

2012

CCA Xendesktop 5

2012

CCA Xenapp 6.5

2012

Implementing an Advanced Server Infrastructure 2012
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2012

Designing and Implementing a Server Infrastructure 2012

2012

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

2012

VCP5 vSphere

2011

Netapp Certified Data Management Administrator; 2 Weekse bootcamp
training

2010

RES Certified RES Certified professional 2009

2010

RES Wisdom/Automation Manager 2009

2009

Citrix CCA Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0 Citrix
Administrator Presentation server 4.5 Citrix Administrator XenApp 5.0

2009

VCP4 vSphere

2009

VMWare Thinstall; Interne training

2009

Microsoft Softgrid/App- V

2009

Prince 2

2009

MCITP Microsoft Windows Server 2008; Microsoft Certificering, module
647

2009

RES Wisdom/Automation Manager 2009

2008

modules 293, 294, 297) Microsoft Certificering, Module 293, 294, 297

2008

MCITP Microsoft Windows Server 2008 Upgrade

2008

RES Powerfuse 2008 + 2010 RES Powerfuse

2008

MCTS Microsoft Deploying and Maintaining Windows Vista Client and
2007 Microsoft Office System Desktops Microsoft Certificering, Module
624

2008

MCSE Microsoft Windows Server 2003

2007

ITIL v3 Foundation

2007

MCSA Microsoft Windows Server 2003

Werkervaring
jan 2018 - heden

Technisch Architect/Consultant
NXP Semiconductors via 1Nspire Consultancy, Eindhoven
Technisch IT architect voor het Tightening Security 2.0 Windows VDI
project. Op basis van VMWare en HP Simplivity hyperconverge
platform. NetApp storage, Cisco UCS blades en HPE servers.
Technisch coachen en richting geven aan team members. Epics en Stories
defineren voor het team in Jira.
Citrix XenDesktop 7.15 LTSR VDI POC omgeving opgezet in highly
restricted netwerk security zones voor de ontwikkeling van microchips in
EMEA/APAC en USA zone redundant over verschillende datacenters. Eerst
een proof of concept omgeving gebouwd, een demo/test gedraaid met 50
gebruikers en verbeteringen toegepast op punten die naar voren kwamen
met de user acceptatie testen. Testen met Azure MFA in combinatie met
Citrix Netscaler en Xendesktop VDI's.
Technisch design geschreven voor de productie omgeving van de Citrix
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infrastructuur componenten. Citrix XenDesktop 1811/1909/1912 LTSR,
Citrix Workspace Environment Management, Citrix Application Layering
met FSLogix voor de user profielen.
In de lead en verantwoordelijk voor het bouwen van de Citrix productie
omgeving in productie EMEA over 2 datacenters in Hamburg voor 2000
users. Office 365 koppeling met Microsoft Teams op de VDI omgeving
gerealiseerd. 2FA implementatie gerealiseerd op Citrix Netscaler t.b.v.
extra beveiliging voor de omgeving.
Technisch plan opstellen voor te bouwen test/QA omgeving en RS VDI
infrastructure omgevingen in Phoenix en Bangalore.
Azure Windows Virtual Desktop pre POC fase requirements opgezet en
besproken met het Azure VDI team. Begeleiden met het bouwen van de
POC Windows Virtual Desktop omgeving in Azure.
Roadmap bepalen met de product owner. Prioriteiten stellen en ook
technische (advies)plannen opstellen. Meetings opzetten met
stakeholders.
Na verloop van tijd veranderde de werkwijze voor het team van project
basis naar een DEV ops manier van werken. Agile werken in sprints via een
Jira workflow volgens het SAFe principe.
In Februari 2021 bij NXP intern een SAFe training gevolgd met alle team
members.
sep 2017 - jan 2018

Technisch Architect/Consultant
Prodware Nederland via 1Nspire Consultancy, Zaltbommel
Bij Prodware ben in aan boord gekomen i.v.m. lopende performance issues
bij verschillende klanten op Citrix omgevingen.
De gehoste omgevingen draaien in een private datacenter omgeving op
VMWare, Netapp, Azure, Intune, Microsoft met Citrix Provisioning, Citrix
XenApp 6.5 en XenApp 7.x.
Verschillende verbeter voorstellen gemaakt en deze dan ook
geïmplementeerd in een test omgeving voor de verschillende klanten.
Diverse klant omgevingen op deze manier gestabiliseerd en verbeterd.
Ondersteuning junior/medior engineers van de servicedesk.

feb 2017 - sep 2017

Technisch Consultant
Gemeente Maasgouw via 1Nspire IT Consultancy, Maasbracht
Draaiboek maken t.b.v. de verhuizing van Gemeente Maasgouw naar een
tijdelijke huisvesting. De technische componenten van servers en storage
heb ik voor mijn rekening genomen tijdens de verhuizing.
IT infrastructuur verbeterplan gemaakt en deze ook geïmplementeerd:
VMWare upgrade VMWare 5.5 naar 6.5. RES One Workspacemanager
implementatie op Citrix XenApp 6.5 omgeving. Citrix XenApp 6.5
verbeterplan gemaakt.
Omgeving geoptimaliseerd met nieuwste Citrix hotfixes en patches.
Virtualisatie Citrix servers op VMWare ESXi 6.5 Active Directory Group
Policies opgeschoond en geoptimaliseerd voor een verbetering van de
Citrix omgeving en een beter performance.
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ESET NOD32 antivirus geupgrade naar nieuwere versie op de servers en
Citrix omgeving.
Office 365 implementatie gerealiseerd met daarbij een Cloud/Azure proof
of concept voor remote services.
WSUS Server ingericht voor kritische Windows updates om het
beveiligingsniveau omhoog te tillen.
VMWare Horizon 7.x support 3e lijn.
mei 2016 - jan 2017

Technisch Consultant
Medtronic via 1Nspire IT Consultancy, Heerlen
Medtronic (Wereldwijd bedrijf met 80000 medewerkers) heeft een
soortgelijk bedrijf genaamd Covidien overgenomen . De omgeving van
Covidien, EMEA based, technisch in kaart gebracht zodat er vanuit Heerlen
beheer uitgevoerd kan worden.
Design en verbeter voorstel gemaakt ten behoeve van de monitoring door
middel van Solarwinds monitoring. Solarwinds monitoring software
geïnstalleerd en ingericht. Daarna de servicepacks en updates bijgehouden
en productie issues opgelost.
Integratie en migraties van servers voornamelijk op basis van VMWare,
Hyper V en NetApp storage.
VMWare Horizon/RDSH omgeving inrichten, 2e lijn support. 2e/3e
Lijn support issues EMEA regio. (Business critical)

jul 2015 - mei 2016

Technisch Consultant Microsoft en Citrix
Gemeente Sittard-Geleen via 1Nspire IT Consultancy, Sittard-Geleen
Bij de gemeente Sittard Geleen heb ik het security beleid uitgestippeld
voor de Mobile devices (Apple, Android en Microsoft) Dit is beleid is
geconfigureerd in Mobile Iron. Technisch project leider + architecten rol
van het Mobile Devices project.
Vervolg stappen MDM traject bepalen en deze beleggen bij de juiste
personen. Meetings organiseren + statussen doornemen. Implementatie
Microsoft Sharepoint 365 begeleiden en technisch testen, key user tests
organiseren en feedback verzamelen.
Verder heb ik een design gemaakt voor de Microsoft Surface tablets met
Windows 10 en hiervoor het basis image samengesteld in SCCM.
Technische uitrol van de devices voor mijn rekening genomen Design
gemaakt van nieuwe VMWare ESXi 6 en vCenter omgeving.
De VMWare ESXi omgeving bijgewerkt van versie 5.x naar vCenter versie 6
en nieuwe ESX servers naar versie 6.
Nieuwe Citrix servers uitgerold met NVidia Grid kaart voor de zware
grafische applicaties op basis van XenApp 6.5 met Citrix Provisioning 7.6
op basis van VMWare 6.

jun 2014 - jul 2015

Technisch Consultant/Coördinator Microsoft en Citrix
Movir via 1Nspire IT Consultancy, NIeuwegein
Bij Movir ben ik aangenomen om diverse projecten (technisch) te leiden,
tevens nam ik een stuk van de coördinatie van het technisch beheer team
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voor mijn rekening.
Bij Movir heb ik verschillende projecten met succes afgerond waarvan ik
ook de planning en het technisch design gemaakt heb en daarna ook
technisch geïmplementeerd; Het opzetten van een SCOM 2012
monitoring omgeving, het fatsoeneren en stabiliseren van de XenApp 6.5
omgeving en het uitrollen van nieuwe printers voorzien van het Follow me
systeem van Canon.
Van deze projecten heb ik tevens ook de technische implementaties
gerealiseerd en de resources ingepland.
Verder maak ik ook deel uit van het CAB team waarin ik de beslissingen
nam over de technische changes en maak ik maandelijks iedere maand een
draaiboek voor het maandelijks onderhouds window (indien noodzakelijk)
Een bijkomende rol bij Movir is een stuk coördinatie van het technisch
beheer team bestaande uit 4 leden, hierin fungeerde ik als technisch
klankbord en monitorde ik de openstaande tickets in het Topdesk systeem.
Ook heb ik bij Movir diverse NetApp issues opgelost die speelden door de
ONTAP versie te upgraden en diverse SMB settings te finetunen op de
NetApps.
VMWare omgeving verbeter voorstel gemaakt op basis van CISCO UCS
hardware. Omgeving gefinetuned en geupgrade naar versie 5.5 en de
verschillende netwerken in aparte VLANs opgesplitst. vMotion verkeer
gescheiden van het Server LAN.
Tintri storage gekoppeld met de VMWare omgeving zodat de VMs van de
Netapp storage verplaatst kunnen worden op de Tintri storage. Begin
januari 2015 zijn we gestart met een plan voor een complete vernieuwing
van de Citrix omgeving.
Hier heb ik samen met een collega een compleet nieuwe Citrix omgeving
opgezet op basis van geprovisionde Xenapp 7.6/XenDesktop 7.6 servers in
combinatie met de RES Workspace manager. Dit alles zal op een basis van
Cisco UCS Blades, VMWare 5.5 en Netapp + Tintri storage aangeboden
gaan worden. Wyse thin client configuratie gecentraliseerd.
In mijn laatste maanden bij Movir heb ik VEEAM backup geïmplementeerd
en de virtuele machines in VMWare gemoved naar de Tintri storage.
VEEAM backup geconfigureerd zodat de Tintri storage gebackupt wordt
naar de Netapp. Deze VEEAM data van de Netapp vervolgens met Backup
Exec 2014 laten backuppen naar tape.
apr 2014 - jun 2014

Technisch Consultant Microsoft en Citrix
SCC Services via 1Nspire IT Consultancy, Maarssen
Bij SCC ben ik aan boord gekomen om het technisch consultancy team uit
te helpen met het cloud platform wat er opgezet moet worden. Op dit
cloud platform zullen de verschillende klanten gaan werken in de nabije
toekomst.
In het project heb ik me met verschillende zaken bezig gehouden zoals;
technische designs maken, reviews en verbeteringen van bestaande
technische designs, ondersteuning van team members en ook met het
opzetten van Hyper-V 2012R2 met SCVMM manager van SCCM,
XenDesktop en XenApp 7.5 en verschillende Microsoft 2012R2 servers,
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waaronder een Continuously Available File server op een 2012R2 cluster.
sep 2012 - jan 2013

Senior project engineer
De Lage Landen via IT Services Nederland, Eindhoven
Opdracht voor De Lage Landen via IT Services Nederland. In teamverband
de omgeving gestabiliseerd en de oude servers uitgefaseerd. Migraties
naar Windows 2008R2.
Verder heb ik hier 2e en 3e lijn support geleverd voor de server
infrastructuur. (Windows 2003r2 server/Windows 2008R2 server en Citrix
XenApp/XenDesktop) Het betrof hier een wereldwijde organisatie met een
serveromgeving van 500 - 1000 machines.

sep 2011 - sep 2012

Senior engineer Microsoft/Citrix/VMware/RES en NetApp Storage
Brabant Zorg via IT Services Nederland, Den Bosch
Voor Brabantzorg gevestigd in Den Bosch is de complete ICT omgeving
aangepakt en gemigreerd naar een totaal nieuwe infra structuur die gehost
wordt in de datacenter suite van IT Services Nederland.
In dit project heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het VMWare,
Microsoft en NetApp storage. De oude servers (Windows 2000 en 20003)
hebben we in een team uitgefaseerd en gemigreerd naar Windows
2008R2. Hieronder vielen ook de SQL servers en Applicatieservers. De SQL
servers werden geinstalleerd op VMWare waarbij de data op de NetApp
LUNs werd geplaatst. Hierna heb ik ook de bijbehorende Snapmanagers
van NetApp geconfigureerd t.b.v de backup.
Ook heb ik de uitwijk omgeving ingericht door middel van een snapmirror
link tussen de NetApp's. Verder is de omgeving compleet virtueel
opgeleverd op een VMWare onderlaag. Het betrof hier een behoorlijke
enterprise omgeving met een 300-400 tal servers. Commvault Backup
inrichten t.b.v backup NetApp omgeving

sep 2010 - mrt 2014

IT Consultant Microsoft/Citrix/VMware/RES/Netapp Storage
IT Services Nederland, Venlo
De trajecten startten altijd met het maken van een technisch Detail
ontwerp voor de nieuw op te zetten infrastructuur. Vervolgens werd dit
met de klant als review doorgenomen. Verder bestonden de
werkzaamheden ook uit technische implementaties van de hardware en
software on-site bij de klant of in het datacenter. Vaak hield dit in dat er
een nieuwe omgeving naast de huidige bestaande omgeving werd
opgebouwd, vaak was dit op een virtuele basis van VMware.
Sjoerd was de zogenaamde kartrekker in de projecten wat dus ook inhoud
dat hij veelal alles van A tot Z met de klant doorneemt en daarna ook
technisch uitvoert, daarbij hoorde ook de planning van het traject.
De meeste projecten en werkzaamheden bestonden uit het implementeren
van een nieuw VMware cluster gekoppeld aan NetApp storage met daarop
Microsoft Servers (Windows 2003/2008/SQL met bijbehorende
applicaties) en Citrix Servers (het optuigen van een nieuwe Citrix omgeving
inclusief de applicaties en inrichting van de backend) en de daarbij
behorende applicaties met daarop vaak de RES Workspace Manager.
Verder wordt er veelal volgens de ITSN standaard gekozen voor een
NetApp storage oplossing, meestal de FAS 2240 serie en de FAS 3210 met
daarbij het inrichten van uitwijklocaties en ook de back-up voorzieningen
d.m.v. de bijbehorende Snap-managers voor o.a. Exchange en SQL Servers.
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Het laatste jaar is Sjoerd voornamelijk bezig geweest met migraties. Hierbij
denkende aan het migreren van Windows 2003 servers naar Windows
2008R2 en Windows 2012 en het opzetten en het migreren van SQL server
2000/2005 richting SQL server 2008/R2 - 2012R2 met de bijbehorende
applicaties. Ook heeft Sjoerd een 6 tal Citrix omgevingen bij klanten van
XenApp 4/5 gemigreerd naar XenApp 6.5.
Deze omgevingen werden veelal virtueel opgeleverd op VMware met de
Provisioning Services van Citrix en werd de workspace aangeboden met
RES Software bovenop Citrix XenApp. Onderdeel hiervan was ook het
opzetten van een technisch testplan en een planning voor de functionele
testen die dan in overleg met de klant werden doorgenomen en toegelicht
waar noodzakelijk.
aug 2009 - aug 2010

Senior 2e lijn support Citrix/Microsoft
GGZ Oostbrabant via CIS Group, Boekel
Onderhoud van de Citrix en Microsoft omgeving. Implementatie van RES
Powerfuse en RES Wisdom, uitrollen nieuwe Citrix omgeving en het beheer
hiervan overdragen naar de service desk. Microsoft Exchange server
migratie SQL 2000 + 2005 migraties en inrichting Migratie en configuratie
applicaties gekoppeld aan een SQL of Oracle database server.
Ondersteuning en begeleiding van de servicedesk medewerkers
(junior/medior) Het resultaat was een vernieuwde Citrix omgeving en het
vereenvoudigen van het beheer van deze omgeving d.m.v. RES Wisdom
(Automation Manager) en RES Powerfuse.

sep 2008 - aug 2009

Senior System Engineer Citrix/Microsoft
Rijkswaterstaat Maastricht via CIS Group, Maastricht
Beheer en support Citrix omgeving. Zorgdragen voor een goede uptime
van de omgeving. Implementeren, testen en instellen van de gebruikte
applicaties d.m.v. RES Wisdom en RES Powerfuse / Softgrid.
Onderhoud servers in de Citrix farm + Zorgdragen voor de back-up
Upgrade RES Powerfuse en RES Wisdom. Het resultaat was een stabiele
omgeving met een goede performance voor de eindgebruikers.

mei 2006 - aug 2008

System Engineer
GBC/ACCO Brands via CIS Group, Born
System Engineer Active Directory Windows / Citrix Server + Desktop
support op Europees Niveau. ACCO Brands is een wereld wijde
organisatie/groothandel in kantoor producten, het hoofdkantoor en main
warehouse van Europa is gestationeerd in Born.
Migratie en integratie van de oude organisatie naar nieuwe organisatie
van ACCO Brands Verhuizing naar nieuw pand, inclusief servers: Windows,
SQL, Linux, Unix AIX servers Verhuizing telefooncentrale Active directory
integratie Nieuwe Citrix omgeving opzetten Uitrol nieuwe Windows
2003r2 + 2008 servers inclusief migraties van bestanden en applicaties.
Herconfiguratie Terminal clients Unix in Citrix omgeving + werkplekken.
Incidentmanagement, change management en meedraaien in de
vernieuwingstrajecten.

apr 2006 - mei 2006

System engineer Windows / Citrix server
RD4 via CIS Group, Heerlen
RD4 is de reinigingsdienst van Zuid Limburg. Tijdelijke opdracht i.v.m.
langdurige ziekte van de huidige systeembeheerder.
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Tijdelijke invulling van Incidentmanagement en het Change management.
Citrix omgeving + Appsense user management software.
Implementatie van een POC omgeving op basis van RES
Wisdom/Automation.
mrt 2006 - mrt 2006

System Engineer
Stepco via CIS Group, Ittervoort
Stepco is een dienstverlener in de ICT. Hier heb ik tijdelijk als field engineer
gewerkt, dus bij klanten op locatie diverse storingen opgelost en het
onderhoud uitgevoerd van IT systemen op basis van Microsoft en Citrix.

jan 2006 - jan 2008

System Engineer
CIS Group, Weert
Lechnische lead in Citrix XenApp 4.x-6.x, Citrix Provisioning 5.x-7.x
XenDesktop 5.x en 7.x VDI omgevingen, VMWare Horizon/RDSH 5.x - 7.x,
Azure Cloud, Office 365, Windows 2003/Windows 2008R2/2012R2 RES
Wisdom/Automation Manager, RES Powerfuse/Workspacemanager,
VMWare ESX 3.5/4.X/5.X vSphere Application deployment Softgrid/APPV/Thinapp en Netapp Storage

jan 2000 - jan 2006

System Engineer
BECS Computers, Weert
Omgeving BECS Computers is een dienstverlener in ICT wat zich richt op
het kleine en MKB segment. Op locatie oplevering van nieuwe netwerk
omgevingen en migraties van netwerken. Onderhoud met klanten waarbij
ook een stuk advies bij kwam kijken.
In mijn portfolio zaten een 50-tal bedrijven, midden/klein bedrijf tot ca 500
werknemers.
Onderhoud van netwerken, migraties van Novell Netware inclusief
Groupwise naar Windows omgevingen en het opleveren van totaal nieuwe
netwerk omgevingen. Hieronder viel ook het migreren van Btrieve
databases naar Microsoft SQL server. File server migraties van Novell
richting Microsoft met de daarbij behorende applicaties.

jan 1998 - jan 2000

Medewerker technische dienst
BECS Computers, Weert
Omgeving BECS Computers is een dienstverlener in de ICT.
Uitvoeren van reparaties op de technische dienst en bij bedrijven op
locatie.
Reparaties uitvoeren van particuliere en bedrijfs pc's/servers. Intern of op
locatie.

jan 1996 - jan 1998

Medewerker technische dienst (Stage)
DataKonnekt Computers, Liessel
DataKonnekt Computers is een dienstverlener in de ICT. De
werkzaamheden betroffen assemblage en reparaties op de technische
dienst en telefonisch support aan gebruikers.
Assistentie in de showroom. Zorgdragen voor stabiele systemen en
klanten tevreden houden.

jan 1996 - jan 1997

Assistent systeembeheer
Vibo Polimex, Helmond
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Omgeving Windows NT4 server Windows 3.11 + Windows 95 Clients
Doelstelling Meelopen als assistent systeembeheerder. Reparaties
uitvoeren van particuliere en bedrijfs pc's/servers. Intern of op locatie. Hier
heb ik meegeholpen inventariseren van de Unisys computersystemen.
Nieuwe computers installeren met Windows 3.11/windows 95 en deze
voorbereiden op netwerkgebruik.
Hier heb ik ook mijn 1e kennismaking gehad met de PC-Anywhere remote
software.

Vaardigheden
Microsoft

Zeer goed

Citrix

Zeer goed

VMWare

Zeer goed

Active directory & Policies

Zeer goed

Citrix XenApp & XenDesktop
5.x - 7.x

Zeer goed

Citrix Provisioning 5.x -7.x

Zeer goed

Azure / Cloud

Goed

Ivanti Automation Manager

Goed

Ivanti Workspacemanager

Zeer goed

VMWare ESXi 3.x - 7.x vSphere

Zeer goed

Software Virtualizatie (Citrix
App Layering, App-V, MSIX)

Goed

Netapp Storage

Goed

Tintri Storage

Zeer goed

Security & Antivirus producten

Zeer goed

Microsoft Exchange 2000 - 2019 Goed
& 365
Microsoft Sharepoint Portal
Server / 365

Goed

Microsoft SCCM & Intune

Goed

Symantec Backup

Goed

Comvault backup

Goed

VEEAM Backup and Replication

Zeer goed

Microsoft SQL Server

Goed

Microsoft WSUS Server

Zeer goed

HP Simplivity Hyperconverged
Storage

Zeer goed

Cisco UCS blades

Goed

HPE servers

Goed

Monitoring producten (SCOM,

Zeer goed
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Solarwinds, Zabbix, Kaseya)
Windows 10

Goed

MAC OS

Goed

Talen
NL

Vloeiend

EN

Vloeiend

DE

Goed

Hobby's en interesses
Reizen
Festivals & Theater
Muziek maken
Honden training (speurwerk)
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