
Curriculum Vitae - Martin Schaefer 
Senior Lotus Domino / Lotus Notes specialist 

 
tel. 06-20619916 • martin.schaefer@bluecube.nl • website: www.bluecube.nl • weblog: lotus.zonderpoeha.nl 

 
 
Profielschets 
Martin Schaefer is sinds maart 2008 werkzaam bij Bluecube als Lotus Software specialist. Hij is onder andere inzetbaar voor 
het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe applicaties in Lotus Notes en Lotus Domino of het onderhouden en uitbreiden 
van bestaande applicaties. Verder is hij gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe datamigraties die Lotus 
Domino/Notes omgevingen raken. Ook heeft hij ruime ervaring in het koppelen van externe systemen aan Lotus 
Domino/Notes, denk hierbij aan onder andere Exact, SAP, Microsoft Dynamics, Microsoft Sharepoint en Peoplesoft. 
 
Martin heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Daarnaast is hij communicatief vaardig, luistert erg goed en is hij 
zeer klantgericht. Martin is in staat om met een nuchtere kijk problemen te analyseren en gestructureerd op te lossen. 
Hierdoor kan Martin toepassingen bedenken en ontwikkelen zonder de eindgebruiker uit het oog te verliezen. Tevens 
beschikt hij over goede presentatietechnieken waardoor de overdracht naar eindgebruikers of beheerders naadloos verloopt. 
 
Martin is gekwalificeerd IBM Domino Application Developer tot en met Lotus Notes/Domino 8.5 met ruim 9 jaar 
werkervaring op dit vlak. Hij is in staat om complexe omgevingen snel te doorgronden en daar met succes de opdracht  uit 
te voeren.  Martin is zowel als solist als in teamverband goed inzetbaar. 
 
Om zijn kennis en netwerk up-to-date te houden is Martin frequent bezoeker van diverse conferenties en seminars zoals 
Lotusphere in Orlando, UKLUG in Engeland en ILUG in Ierland. Tevens heeft Martin een grote bijdrage geleverd tijdens de 
Nederlandse Lotus User Group (www.nllug.nl) door met groot enthousiasme te participeren in de organisatie van dit 
succesvolle evenement. 
 
Omdat Martin zich specialiseert op kortlopende opdrachten is de beschikbaarheid van Martin vaak op zeer korte termijn. 
De actuele beschikbaarheid wordt op dagelijks bijgehouden op zijn website www.mschaefer.nl. 
 
Personalia 
Geboortedatum/plaats 4 oktober 1976 (Amsterdam) 
Woonplaats   Tilburg 
Burgerlijke staat   Samenwonend 
Nationaliteit   Nederlandse 
Rijbewijs   B 
VAR   www.mschaefer.nl/var/2009 
 
Opleidingen 
1994 t/m 1998 - MTS Technische informatica/besturingstechniek, Ter AA College, Helmond, diploma behaald 
1991 t/m 1994 - MAVO, Blariacum College, Blerick, diploma behaald 
 
Cursussen en certificaten 
2009 IBM Certified Application Developer – Lotus Notes and Domino 8.5 
2008 IBM Certified Advanced Application Developer - Lotus Notes and Domino 8 
2007 en eerder Actiegericht leidinggeven, Schouten en Nelissen, Adviesvaardigheden voor consultants, Atos Origin,  
IBM Certified Application Developer – Lotus Notes and Domino 7.0 
IBM Workplace Web Content Management 
IBM Certified Application Developer – Lotus Notes and Domino 6/6.5 
Lotus Domino Developer R5 CLP 
ITIL Foundations, ITIL change- en incidentmanagement 
Microsoft Certified Systems Engineer 
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Werkervaring 
Bedrijf Bluecube 
Functie Senior IBM Lotus Domino/Notes Consultant 
Periode Maart 2008 - heden 
Taken: 

• Op freelance basis ontwikkel, ontwerp en advieswerkzaamheden verrichten bij diverse opdrachtgevers. Deze 
werkzaamheden richten zich voornamelijk op de IBM Lotus productlijn: Lotus Notes & Lotus Domino, Lotus 
Quickr, Lotus Sametime en Lotus Enterprise Integrator (LEI) 

• Ontwerpen en ontwikkelen van maatwerk applicaties in Lotus Notes. Voorbeelden hiervan zijn: 
◦ Assessment systeem voor een IT trainings instituut 
◦ Human Resources workflow applicatie met een 'self service' portal voor medewerkers voor het bestellen van 

middelen zoals bijvoorbeeld telefoons, toegang tot applicaties en reisbudget 
◦ Microsoft Office integratie voor een offertesysteem 
◦ Een op maat gemaakt Document Management Systeem 

• Kleine ad-hoc werkzaamheden en projecten van 2 tot 5 dagen bij diverse opdrachtgevers in binnen- en 
buitenland. Vooral in de rol van technisch consultant, bijvoorbeeld voor een second opinion of troubleshooter 

• Migratietrajecten begeleiden van Microsoft Sharepoint naar Domino.doc of Lotus Quickr en vice versa 
• Het opzetten van presentaties en demonstraties voor Lotus Quickr, Lotus Traveler en Lotus Domino. Tijdens de 

Nederlandse Lotus User Group 2009 heeft Martin twee sessies gegeven: "Domino Globetrotting with Google 
Maps" en "Live Lotus Traveler Setup in 45 minutes!" 

 
Voorbeeld projecten: 

• Ontwikkelen van een ledenadministratie applicatie met onder andere koppelingen naar banken voor automatische 
incasso met CLIEOP bestanden en het genereren van bulk acceptgiro's  

• Ontwerp van een import-export webservice voor een IT trainings instituut voor de distributie van inschrijvingen en 
trainingen naar leveranciers en partners van dit instituut. 

• Het ontwerpen en ontwikkelen van een on-line assessment systeem voor een IT trainings instituut. Met dit systeem 
kunnen de cursisten hun opgedane kennis real-time testen. 

• Het integreren van Twitter en de TinyMCE WYSIWYG editor in een Web Content Management systeem. 
• Upgraden van een productieomgeving van een klant van versie 7.0 naar Lotus Domino versie 8.5. Het installeren 

en configureren van Blackberry Enterprise Server en Lotus Sametime op deze omgeving. 
• Het uitvoeren van data recovery werkzaamheden voor een ontmantelde omgeving van een medische 

dienstverlener. 
• Als extern consultant tijdens de bouw van www.schooltijdbanen.nl het uitvoeren van tests en schrijven van 

aanbevelingen. 
• Uitvoeren van leverancier selectie voor verschillende XML webservices binnen arbeidsmarkt toepassingen. Hoofd 

engineer van de integratie van deze services in het backoffice systeem 
• Het coördineren van een upgrade van een Lotus Notes/Domino 6.5 omgeving naar Lotus Notes/Domino 8 en 

Citrix 
• Het ontwerpen en ontwikkelen van een rapportage portal waarin gebruikers hun eigen grafieken en rapportages 

kunnen samenstellen. Gebruikte web 2.0 technieken zijn onder andere JSON en AJAX. Onderdeel van deze 
rapportage portal is ook een visualisatie van data in Google Maps. 

• Het migreren van een grote Lotus Domino Document Manager omgeving naar Microsoft Office Sharepoint Server 
(MOSS) voor een internationaal gerenommeerde HR consultancy firma. Ruim 250Gb aan documenten en 
metadata succesvol gemigreerd. 

• Applicatiebeheerder voor een bedrijfs kritische applicatie (250+ end-users) bij een specialist in de Nederlandse 
Werving & Selectie branche. Deze werkzaamheden worden geheel volgens de ITIL standaard uitgevoerd. 

• Het ontwikkelen en onderhouden van een reserveringsportal voor het boeken van vergaderruimten bij een 
Nederlandse hotelketen. Dit project verliep geheel volgens de PRINCE2 project management methodiek. 

• Ontwerpen, configureren en beheren van een Lotus Domino/Notes omgeving op Linux voor een zakelijke 
dienstverlener in Eindhoven. Deze omgeving beschikt onder andere over een SMTP server, Lotus Sametime instant 
messaging server en verschillende intranet en internet websites. 
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Werkervaring (vervolg) 
 
Bedrijf Atos Origin, Eindhoven 
Functie Teamleider ECM Service & Support Center 
Branche ICT Dienstverlening 
Reden vertrek Gebrek aan vrijheid 
Periode September 2006 – Maart 2008 
 
Taken: 

• Het operationeel leiden van het ECM Service & Support Center, totaal 12 specialisten. 
• Continu bezig met het optimaliseren van de dienstverlening door voortgang gesprekken met contactpersonen van 

klanten 
• Streven naar een optimale bezetting voor projecten en service contracten 
• Verantwoordelijk voor maandelijkse rapportages, zowel intern als extern 
• Het coachen van medewerkers 

 
Voorbeeld projecten: 

• Het ontwerpen van een logistiek volgsysteem van bestellingen voor de grootste Caterpillar importeur van 
Nederland. Onderdelen van dit traject waren onder andere een Functionele inventarisatie door middel van 
gebruikers sessies, Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp. Een groot gedeelte van dit systeem is afhankelijk 
van een koppeling met Caterpillar middels Lotus Enterprise Integrator (LEI). 

• Versie 2 release ontwerpen en ontwikkelen van een email naar Filenet koppeling bij Philips Intellectual Properties 
and Standards. 

 
 
Bedrijf Atos Origin, Eindhoven 
Functie Software Developer ECM Service & Support Center 
Branche ICT Dienstverlening 
Reden vertrek Promotie 
Periode Februari 2006 – September 2006 
Taken: 

• Als medewerker van het IBM Solution Center verantwoordelijk voor een aantal klant applicaties binnen Philips, 
Pon Equipment, NXP Semiconductors, Akzo Nobel, Ahold, Stork Fokker Services en KPN. 

• Zowel zelfstandig als in teamverband oppakken van wijzigingsverzoeken en nieuwe projecten 
• Het presenteren van nieuwe functionaliteit aan eindgebruikers 
• Technisch applicatiebeheer / onderhoud voor een 30-tal applicaties 

 
Voorbeeld projecten: 

• Het geschikt maken voor het web  (“web enabelen”) van verschillende Lotus Notes applicaties voor de grootste 
Caterpillar importeur van Nederland. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van webservices en AJAX 
technologie. 

• Het uitvoeren van verschillende uitbreidingen voor de Sarbanes-Oxley audit applicatie in gebruik bij KPN. Deze 
applicatie is deels via Internet te benaderen. 

• Doorontwikkelen van een Email (Lotus Notes) naar Global360 omgeving bij een onderdeel van Allianz 
verzekeringen. 
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Werkervaring (vervolg) 
 
Bedrijf Staff Planning Holding BV, ´s-Hertogenbosch 
Functie Applicatie Beheerder / Ontwikkelaar 
Branche Werving & Selectie HBO personeel 
Periode Oktober 2000 – Februari 2006 
Reden vertrek Geen carrière mogelijkheden, wens om verder te komen 
Taken: 

• Het ontwikkelen en onderhouden van toepassingen in Lotusscript en Java. 
• Functionele wijzigingen omzetten in technische specificaties en het ontwikkelen ervan. 
• Verantwoordelijk voor het correct functioneren van alle front- en midoffice, intranet- en internet- toepassingen, 

geheel op Lotus Notes/Domino. 
• Het opstellen en bewaken van de afdelingsplanning met betrekking tot het opleveren van nieuwe applicatie-

releases. 
• Verantwoordelijk voor de gehele communicatie met betrekking tot alle toepassingen. 
• Het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het opstellen van rapportages. 
• Het verzorgen van gebruikersopleidingen voor nieuwe en bestaande toepassingen, zowel voor trainers als voor 

eindgebruikers. 
• Het bijhouden van de handboeken en het on-line help systeem. 
• Voorzitter van de gebruikersgroep, welke verantwoordelijk is voor het beoordelen en accepteren van functionele 

wijzigingen. 
 
Bedrijf KPMG Holding NV, Eindhoven 
Functie Systeembeheerder 
Branche Accountancy & Consultancy 
Periode Januari 1998 - Oktober 2000 
Reden vertrek Meer affiniteit met software ontwikkeling dan systeembeheer 
Taken: 

• Systeembeheer voor de kantoren Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, ´s-Hertogenbosch, Maastricht, Heerlen en 
Tilburg. Totaal 400 personen. 

• Het ontwikkelen van toepassingen in Microsoft Office (Access en Excel) ten behoeve van de Accountants. 
• Deelname in diverse taakteams waaronder kwaliteit en communicatie taakteam. 
• Zelfstandige baan, verantwoordelijk voor eigen afspraken en prestaties 

 
Automatiseringskennis 
Netwerken  Windows NT/2000/2003, Linux en Novell 
Programmeertalen  Delphi (uitstekend), Pascal (uitstekend), x86 Assembler (goed),  
  LotusScript (uitstekend), VBScript (uitstekend), Java (goed), C++ (goed) 
Methodieken  ITIL change & incident management, PRINCE2, Prototyping, TestMatrix 
Tools  Vmware, Teamstudio, Eclipse 
Overige  MS Office (In Access, Word, Excel toepassingen ontwikkelen) 
 
Talenkennis 
Nederlands en Engels: vloeiend in woord en geschrift. 
Duits en Hongaars: redelijk. 
 
Persoonskenmerken 
Analytisch, flexibel, innovatief, creatief, zelfstandig en communicatief sterk. 
Hobby’s: Squash en het bezoeken van films & concerten. 
 
Referenties 
Staff Planning, Dhr. F. de Vries 
KPMG Eindhoven, Dhr. G. Boogaarts, Dhr. B. van Raak 
Atos Origin, Dhr. R. Breedijk, Dhr. R. van Gils	  


