
 

 

Johan Van Mensel  
 

 

Profiel Software Engineer 

Geboortedatum 24/12/1981 

Nationaliteit Belg 

Woonplaats Brasschaat 

Contactgegevens johan@vanmensel.be 
+32 499 81 91 92 

 

Samenvatting Alleenstaande vader van 3 en gedreven IT’er in hart en nieren met een sterke              
affiniteit voor hardware en elektronica. 
Als kind gebeten door de programmeermicrobe na het invoeren van mijn eerste            
BASIC listing op de C64. Dankzij mijn passie en ambitie ben ik ook in de IT                
wereld gerold. Gedurende mijn carrière heb ik een brede kennis en ervaring            
opgebouwd binnen verschillende takken van de IT wereld waardoor ik voor elk            
probleem wel een oplossing kan vinden. Ik hou van variatie binnen mijn job en              
om nieuwe dingen bij te leren. 
Mijn interesse in hardware en elektronica heeft ertoe geleid dat ik in 2010 ben              
gestart als zelfstandige waar ik mij vooral toespits op embedded/IoT, 3D           
Printen... 

Loopbaan overzicht 10/2017 - heden 

05/2010 - heden 

10/2010 - 09/2017 

02/2008 - 09/2011 

02/2005 - 01/2008 

Java Software Crafter @ Continuum 

Software Engineer @ Josoft (freelancer) 

IT Lead @ DCC Operations B.V. 

System Engineer @ Mobile Access 

IT Engineer Benelux @ Praxair 

Talen Nederlands  

Engels 

Frans 

Moedertaal 

Vloeiend 

Basis 
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Certificaten Microsoft Certified Solutions Associate 
2012 
 
Microsoft Certified Professional 
2012 
 
Microsoft Certified IT Professional 
2010 
 
Microsoft Certified Technology Specialist 
2009 

Opleidingen Electro Technieken 
TRN Merksem 
 
Analist/Programmeur 
Syntra Antwerpen 
 

Training & 
Conferenties 

 

● VAADIN Fundamentals 
2013 

● VAADIN Advanced 
2013 

● Lotus Notes 6 Administrator 
 

● Blackberry BESX Installation/Administration 
 

● System Center Operations Manager 2007 
 

● Scriptlogic Desktop Authority 

Loopbaan details Freelance @ Josoft 
Rollerschool Brasschaat 
09/2015 - Heden 
 
De grootste kunstrolschaatsclub van België waar plezier en recreatie voorop 
staat. De club telt ruim meer dan 100 leden welke ze jaarlijks in de kijker zetten 
tijdens hun gala. Een licht- en muziekshow welke jaarlijks 1000 bezoekers 
aantrekt. 
Hier ben ik verantwoordelijk voor IT, licht/special effects 
 

● Rolschaatsshow 2016, thema Alice in wonderland 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcvlfCD9yRqX7VhO-Q8myCX--br
DxGggd 
 
Ogen van de kat: Handgemaakte ledschermen d.m.v. 3d printen, 52 op 
52cm met Raspberry Pi 2 en maatsoftware als mediaplayer/sturing over 
Artnet. Oogleden en pupil aan te sturen middels X/Y Pos, Beam en FX 
net als een moving head + 2x RPi controllers met custom Artnet software 
voor dots(bogen) (C/C++) 
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● Rolschaatsshow 2015, thema Back to the future 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9tJf-73Avc,https://www.youtube.com
/watch?v=SZ1Zol5LOeI 
 
Belichting Delorean en bliksem: 1x arduino voor wagen, 1024 leds, 1x 
arduino bliksem, 1024 leds beiden over DMX gestuurd met 
voorgeprogrammeerde effecten aangestuurd via MQ60. 
De handgemaakte ledschermen, enkele voorbeelden: 
https://www.youtube.com/watch?v=p9QebiRHuPA 
https://www.youtube.com/watch?v=XKNO5d8yJ58 
 

● Rolschaatsshow 2017, thema Draconya 
Sturing draak middels ESP8266. Aansturing van linear actuators 
over WIFI/Artnet en custom linux software.  (C/C++) 
 
RGB bloemstukken met waterdamp, ESP8266 WIFI/Artnet 
(C/C++) 
https://www.youtube.com/watch?v=-THtFjSzpmI 
https://www.youtube.com/watch?v=ytih8Aqkxfk 
 

● Ontwikkelen van mediaplayer gebaseerd op de open source VLC 
engine. (C++/QT) 
 

● Op maat gemaakte elektronische badges: Eigen 3D ontwerp, 
Arduino mini pro, scrolling text + herlaadbare li-ion batterij: 

 

 
 

Freelance @ Josoft 
Allround Flandrien 
09/2018 - Heden 
 
De Allround Flandrien Cup (AFCUP) is een premium b2b-event dat jou de 
mogelijkheid biedt om zowel jouw teambuilding als een netwerkevent met 
je zakenrelaties op één dag te combineren. 
 
Takenpakket en verwezenlijkingen 

● Ontwerpen en bouwen van hard- en software voor een 
tijdsregistratiesysteem zodoende  300+ coureurs in realtime 
kunnen gevolgd worden. 

 
 
Technologie en methodieken 

● Java, Linux, JSON, long range  RFID, Raspberry PI, Jetty, 3G, MySQL 
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Java Software Crafter @ Continuum 
Argenta bank Berchem  
03/2018 - 06/2019 
 
Argenta is een in België gevestigde bank- en verzekeringsgroep die ook actief is 
op de Nederlandse en Luxemburgse markt. Argenta heeft zijn hoofdkantoor in 
Antwerpen. 
 
Takenpakket en verwezenlijkingen 

● Onderhouden en uitbreiden van bestaande code 
● Ondersteunen van IT4IT projecten binnen Argenta 
● Uitwerken en opvolgen van softwareoplossing voor migratie naar 

nieuwe kaartlezers. 
 
Technologie en methodieken 

● Java, JNI, Oracle, Maven, Jenkins, Jetty, websockets, JSON 
 

Java Software Crafter @ Continuum 
JAGA Diepenbeek 
12/2018 - 02/2019 
 
Jaga Climate Design staat voor een reeks radiatoren die voor een prettig en             
gezond binnenklimaat zorgen met zo weinig mogelijk impact op het buitenklimaat.           
Jaga radiatoren bevatten de meest innovatieve verwarmings-, koelings- en         
ventilatiesystemen voor een gezond klimaat. 
 
Takenpakket en verwezenlijkingen 

● Database normalisatie 
● Ontwikkelen van custom PIM webapp 
● Ontwikkelen van tool om product data aan te leveren aan externe partij.            

SQL data -> XML volgens BMECat 2005 4.0 specificaties 
● Koppelen van randsystemen aan nieuwe PIM 

 
Technologie en methodieken 

● Java, Spring Boot, XML, REST, Webix, BMECat, Microsoft SQL Server 
  

Java Software Crafter @ Continuum 
Van Genechten Packaging | Fenics 
09/2018 - 11/2018 
 
Takenpakket en verwezenlijkingen 

● Decompositie van monoliet applicatie naar web services 
 
Technologie en methodieken 

● Java EE, REST, Primefaces, Hystrix, Feign, Ribbon, Zuul, Docker,         
Postgres, JSON, Apache Kafka 

 
 
Java Software Crafter @ Continuum 
KAVA | CiviCRM / DPRS 
10/2017 - 09/2018 
 
KAVA, de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen, is een        
dienstverlenend bedrijf welke zich uitsluitend richt op apotheken en apothekers in           
het Antwerpse. Deze diensten bestaan o.a. uit accounting, overname         
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begeleiding, HR audit, veiligheid, tarificatie... 
KAVA had enkele jaren geleden besloten om het in-house geschreven CRM           
systeem te vervangen met een opensource platform, CiviCRM. Mijn taak bestond           
erin om alle data te migreren en legacy koppelingen zoals facturatie, telefonie,            
CAS, sync scripts en vele andere batch processen te koppelen aan het nieuwe             
CRM pakket. Tarificatie is het belangrijkste onderdeel van deze organisatie. Een           
onderdeel daarvan is DPRS welke instaat voor het ophalen en verwerken van            
elektronische voorschriften middels een REST Api. De originele code was reeds           
verouderd en was niet in staat de huidig hoeveelheid aan data te verwerken.             
Deze tool werd volledig herschreven en multithreading werd geïmplementeerd         
zodoende het ophalen en verwerken van de data werd herleid van 10 uur naar              
enkele minuten. 
Daarnaast heb ik eveneens een SMS service geïmplementeerd zodoende         
patiënten per SMS de huidige apotheek van wacht kunnen opvragen. 
 
Takenpakket en verwezenlijkingen 

● Migratie data van legacy in-house geschreven CRM pakket naar         
CiviCRM 

● Koppelen en converteren van legacy backendsystemen (perl scripts) aan         
CiviCRM 

● Creëren van custom API’s en extensies in CiviCRM 
● Ontwikkelen van SMS service + frontend om huidige apotheken van          

wacht op te vragen 
● DPRS tool vereenvoudigen, moderniseren en versnellen middel       

multithreading 
 
 
Technologie en methodieken 

● Java, Scrum/Agile, perl, PHP, MySQL, Informix, Spring Boot, REST,         
Webix, Drupal, JasperSoft, Maven, Jenkins 

 
IT Lead @ DCC Operations 
10/2010 - 09/2017 
 
Diplomatic Card is gespecialiseerd in het leveren van diensten aan diplomaten in            
België, Nederland en Groot-Brittanië. 
Deze diensten bestaan uit een automatisering en vereenvoudiging van de          
administratie inzake BTW- en accijnsvrijstelling op diplomatieke aankopen van         
goederen en brandstof. Op het moment van mijn aanwerving hadden ze reeds            
een tankkaart service in België maar hadden ze ook het idee om een BTW              
service te introduceren. Mijn taak bestond erin deze dienst en alles wat ermee te              
maken heeft mee te bedenken en ontwikkelen zoals een custom CRM systeem,            
facturatie, anti-fraude maatregelen, desktop en tablet software, API koppelingen,         
batch processen, bank koppelingen… Dit systeem werd gepatenteerd op naam          
van de CEO en ik en initiëel uitgerold in België en later in Nederland. 
Daarnaast stond ik ook in voor het moderniseren en vereenvoudigen van de            
bestaande fuelservice en het uitrollen daarvan in Nederland. 
  
Takenpakket en verwezenlijkingen 

● Projectopvolging externe partners 
● Uitwerken van API’s in samenwerking met de verschillende overheden 
● Agile software ontwikkeling en opvolging 
● Bedenken en ontwikkelen van softwareoplossingen voor de       

automatisering en vereenvoudiging van diplomatieke aankopen voor       
zowel ‘fuel’ als ‘tax’ goederen. 

● Ontwikkelen van custom CRM (FUEL-NET en VAT-NET) 
● Ontwikkelen van API koppelingen 
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● Ontwikkelen en onderhouden van batchprocessen 
● Ontwikkelen van geautomatiseerd document archivatiesysteem 
● Ontwikkelen van BBAN <-> IBAN vertaalplatform voor legacy BBAN         

systemen 
● Ontwikkelen van REST API’s 
● Ontwikkelen van SMS service 
● Ontwikkelen van Android tablet apps 
● Ontwikkelen van Java desktop software 
● Automatiseren van bedrijfsprocessen 

 
Technologie en methodieken 

● Java, Swing, Scrum/Agile, VAADIN 6, MySQL, Tomcat, API koppelingen,         
Python, JSON, REST, Android, JasperSoft 

 
System Engineer @ Mobile Access 
02/2008 - 09/2011 
 
Mobile Access is een IT dienstverlenend bedrijf welke zich richt op kleine            
zelfstandigen en KMO’s. Zij leveren diensten als systeembeheer en software          
ontwikkeling op maat. 
Als system engineer was ik technical account manager van verschillende klanten           
van Mobile Access en technisch verantwoordelijk voor het correct onderhoud en           
beheer van hun computernetwerk. 
Om het beheer van deze netwerken voor mezelf en m’n collega’s te            
vereenvoudigen heb ik verschillende tools en plugins ontwikkeld om daarbij te           
assisteren. 
  
Takenpakket en verwezenlijkingen 

● Beheer computernetwerken 
● Onderhoud infrastructuur 
● Reorganisatie NTFS structuur 
● Scripting en ontwikkeling admin tools 
● Verantwoordelijke scriptlogic 
● Ontwikkeling software voor integratie met Microsoft Lync in PRTG 

 
 
Technologie en methodieken 

● C++, VBS, C♯ 
 

 
IT Engineer Benelux @ Praxair 
02/2005 - 01/2008 
 
Praxair is een wereldspeler als het aankomt op het produceren van industriële 
gassen voor de food-, medische- en halfgeleiderindustrie. 
Als IT Engineer was ik verantwoordelijk voor het serverpark in de Benelux. 
Om het beheer van deze netwerken voor mezelf en m’n collega’s te            
vereenvoudigen heb ik verschillende tools en plugins ontwikkeld om daarbij te           
assisteren. 
 
Takenpakket en verwezenlijkingen 

● Ontwikkeling software licentiebeheer in combinatie met OCS 
● Ontwikkeling admin tools 
● Ontwikkeling order followup tool 
● Ontwikkeling van custom dll’s/COM objecten 
● Ontwikkeling van monitoring tool voor het opvolgen van het vulproces          

van speciale gassen. 
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● Computer & netwerkbeheer 
 

 
Technologie en methodieken 

● VB.NET, Lotus Notes, VBS, C++, C# 
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