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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

RREEYYMMEERR  BBAARRTT  

GGEEPPAASSSSIIOONNEEEERRDDEE  FFRREEEELLAANNCCEERR  //  AALLLL--RROOUUNNDD  AANNAALLYYSSTT  
 

 

PPEERRSSOONNAALLIIAA  

Nationaliteit Belg 

Geslacht Man 

Geboortejaar 1979 

Aantal kinderen 2 

 

 

PPEERRSSOOOONNLLIIJJKKEE  VVAAAARRDDIIGGHHEEDDEENN  

Bart Reymer is een gepassioneerd informaticus met ervaring in tal van domeinen. Consensus zoeken 

tussen en met de businesszijde, kritisch benaderen van deze behoeften en deze gedetailleerd uitwerken 

zijn zaken waar hij dagdagelijks mee bezig is. Zijn passie voor informatica brengt ook zijn interesse in het 

innovatieve mee, waardoor Bart onder meer een blockchain ‘believer’ geworden is.  

 

Bij The Business Analysts maakt Bart deel uit van het competence center rond blockchain, dat zich focust 

op -implementatie onafhankelijke- blockchain analyse. Hij brengt zijn jarenlange ervaring als business en 

functioneel analist samen met zijn technische kennis rond blockchain. 

  

Feedback over zijn werk brengt een aantal zaken naar boven: Zijn toewijding voor de job, kennis van de 

materie (zowel business als technisch), het snel inwerken in nieuwe business domeinen en zijn “verder 

gaan waar de meesten stoppen” mentaliteit en dichtbij zowel de business als de technische mensen te 

staan. 
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OOPPLLEEIIDDIINNGGEENN  

Wanneer Wat Waar Diploma 

1991 – 1997 Economie – Moderne talen Sint Lievenscollege 

Antwerpen 

Economie – Moderne 

talen 

1997 - 2004 Licentiaat in de 

Handelswetenschappen 

Handelshogeschool 

Antwerpen (Lessius) 

Licentiaat in de 

Handelswetenschappen 

(Onderscheiding) 

2004 ADEM Economicas 

(Erasmus) 

Universidad Jaume I 

Castellon Espana 

Licentiaat id 

Handelswetenschappen 

2011 BPMN 2.0 Syntax en 

positionering 

IT Works Certificaat 

2011 BPMN 2.0 in de praktijk IT Works Certificaat 

2012 Scrum - Product owner ILean  

2013 Usability (UX design) 

Web/mobile/touch 

Human Interface Group  

2009 - 2016 Graduaat Informatica  CVO Antwerpen-zuid Graduaat Informatica 

(Grootste onderscheiding) 

 

 

TTAALLEENNKKEENNNNIISS  

 Zeer goed Goed Noties 

Nederlands Moedertaal   

Engels  X  

Frans  X  

Duits   X 

Spaans   X 
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EEXXPPEERRTTIISSEE  EENN  SSPPEECCIIAALLIISSAATTIIEESS  

Domein 

Business Analyse  

Project Management 

Functionele  Analyse 

Technische Analyse 

Requirements Analyse 

Mobile analyse 

Agile Analyse 

Web Development 

App Development 

Filemaker Development 

Blockchain 

Market segment ervaring 

Verzekeringen sector 

Maritieme sector 

Energie sector 

Publieke sector (Vlaamse overheid) 

Professionele ervaring 

Functionele / technische analyses 

Business process analyse 

Implementatie (Analyse, Test Cases opstellen, Testing,  …) 

SQL, databanken, normalisatie 

Opleiden gebruikers 

Requirements analyse  (interviews, user stories, brown paper method, impact mapping) 

FURPS+ (non-functional requirements) 

Mobile analyse 

Agile 

Development 

Tools - principes 
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EEXXPPEERRTTIISSEE  EENN  SSPPEECCIIAALLIISSAATTIIEESS  

Microsoft Office (Access, Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

Visio 

Winris (Document management tool) 

Quality center (defect management tool) 

Erwin (ERD tool) 

PS Next (Project management tool) 

MS Project (Project management tool) 

Astah Community (Jude) 

Filemaker 7, 8, 9 (development tool) en filemaker servers 7, 8 

Cobol (Basiskennis – verstaan van de code) 

BiZagi (Process Modelling tool) 

SQL Detective en (Oracle/SQL) 

SQL querries, Linq (.net), lambda extensión methods (.net) 

Omnigraffle, Keynotes, Iwork, enz… (Apple tools) 

Prince 2 (methodologie bij AG Insurance) en ITIL  

HTML/CSS/Javascript 

Agile methodologie  SCRUM 

Sharepoint 

UML  Use Cases/activity /sequence/component/deployment/class/object/… diagrams 

BPMN 1.0/1.1/1.2/2.0 

Microsoft Visual Studio 2010 (.Net Framework) + TFS (Team Foundation Server)  C# 

Microsoft Visual Studio 2010 (.Net Framework)  Entity Framework 

Archimate 

Business Case  

Data Flow Diagram + contextdiagram 

Create Read Update Delete  

Mockups/Wireframes  gomockingbird, Lumzy, Fluid UI 

Design Patterns (Proxy, Singleton, Decorator, Façade, SOLID, MVC príncipe, enz…) 

Rational Unified Process 

Mobile analyse 
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EEXXPPEERRTTIISSEE  EENN  SSPPEECCIIAALLIISSAATTIIEESS  

User stories (SMART/INVEST) 

ASP.net Webforms (basiskennis, zie opleiding graduaat informatica) 

Prezi 

Scrum Proxy 

Agile analyse: impact – story mapping 

Usability, uX, user centric design 

Javascript / HTML / CSS (+ bootstrap) 

JSON / XML  

MVC / AJAX 

PHP 

Cordova (hybrid mobile applications) 

Blockchain technologie 
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PPRROOJJEECCTTEERRVVAARRIINNGG  

 

The Business Analysts – Informatica sector 

Beschrijving Presentatie blockchain 

Data 09/2018 

Rol Spreker 

Contactpersoon Nico De Neef 

Telefoonnummer  

Adres  Gaston Geenslaan, Leuven 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Samenstellen presentatie en presenteren presentatie 

Toelichting blockchain concepten (zoals Dapp, Dao, Smart contracts, token, 

coin, consensus mechanismen, enz…) 

Hoe werkt dit: theorie 

Hoe werkt dit: praktijk (code voorbeeld) 

Inzicht laten verkrijgen in verschillende praktijkvoorbeelden 

Toekomstmogelijkheden blockchain technologie 

Wat is er nu zo innovatief aan die technologie? 

 

 

Agentschap voor Landbouw en Visserij – Publieke sector 
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Beschrijving Ontwikkeling nieuwe applicatie (web-based) – Certificaten, Interventies en 

Restituties 

Data 01/2016 - … 

Rol Business Analist, Functioneel Beheerder, Proxy product owner, functioneel 

architect, scrum teamlid, incident beheerder 

Contactpersoon Suzanna Cha 

Telefoonnummer  

Adres  Koning Albert II-laan 35 bus 41 (verdieping 2),  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Voor een nieuwe web-based toepassingen ben ik verantwoordelijk voor: 

1) Het vergaren van de nodige requirements  

2) Alle functionele analyses. Deze documenten worden verduidelijkt aan de 

hand van UML diagrammen (Use cases, Activity, state, sequence, class, 

enz..), mock-ups, enz…  

Daarnaast volgen de projecten ook de scrum methodologie waarvan ik een 

scrumlid ben. 

Als functioneel analist ben ik dus ook vooral de link tussen de klantzijde 

(business) en het ontwikkelteam (oa voor het verkrijgen business 

requirements, filteren bugs/scope changes, overleggen meetpunten, testing, 

enz…). 

Dit project bestaat uit: 

1) Intern gedeelte dat enkel beschikbaar is voor interne medewerkers 

2) Extern gedeelte dat enkel beschikbaar is voor de klanten 

3) Premieberekening 

4) Interfaces met andere toepassingen 

 

Agentschap voor Landbouw en Visserij – Publieke sector 
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Beschrijving Ontwikkeling nieuwe applicatie (web-based) – Kalveren GLB 2020 

Data 10/2014 - … 

Rol Business Analist, Functioneel Beheerder, Proxy product owner, functioneel 

architect, scrum teamlid, incident beheerder 

Contactpersoon Steven de Backer 

Telefoonnummer 02/552.76.06 

Adres  Koning Albert II-laan 35 bus 41 (verdieping 2),  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Voor een nieuwe web-based toepassingen ben ik verantwoordelijk voor: 

1) Het vergaren van de nodige requirements  

2) Alle functionele analyses. Deze documenten worden verduidelijkt aan de 

hand van UML diagrammen (Use cases, Activity, state, sequence, class, 

enz..), mock-ups, enz…  

Daarnaast volgen de projecten ook de scrum methodologie waarvan ik een 

scrumlid ben. 

Als functioneel analist ben ik dus ook vooral de link tussen de klantzijde 

(business) en het ontwikkelteam (oa voor het verkrijgen business 

requirements, filteren bugs/scope changes, overleggen meetpunten, testing, 

enz…). 

Dit project bestaat uit: 

5) Intern gedeelte dat enkel beschikbaar is voor interne medewerkers 

6) Extern gedeelte dat enkel beschikbaar is voor de klanten 

7) Premieberekening 

8) Interfaces met andere toepassingen 

 

Agentschap voor Landbouw en Visserij – Publieke sector 
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Beschrijving Ontwikkeling nieuwe applicatie (web-based) – Zoogkoeien GLB 2020 

Data 08/2014 - … 

Rol Business Analist, Functioneel Beheerder, Proxy product owner, functioneel 

architect, scrum teamlid, incident beheerder 

Contactpersoon Steven de Backer 

Telefoonnummer 02/552.76.06 

Adres  Koning Albert II-laan 35 bus 41 (verdieping 2),  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Voor een nieuwe web-based toepassingen ben ik verantwoordelijk voor: 

1) Het vergaren van de nodige requirements  

2) Alle business (AS-IS en TO-Be processen)/functionele analyses. Deze 

documenten worden verduidelijkt aan de hand van UML diagrammen (Use 

cases, Activity, state, sequence, class, enz..), BPMN, mockups, enz…  

Daarnaast volgen de projecten ook de scrum methodologie waarvan ik een 

scrumlid ben. 

Als functioneel analist ben ik dus ook vooral de link tussen de klantzijde 

(business) en het ontwikkelteam (oa voor het verkrijgen business 

requirements, filteren bugs/scope changes, overleggen meetpunten, testing, 

enz…). 

Dit project bestaat uit: 

1) Intern gedeelte dat enkel beschikbaar is voor interne medewerkers 

2) Extern gedeelte dat enkel beschikbaar is voor de klanten 

3) Premieberekening 

4) Interfaces met andere toepassingen 

 

Agentschap voor Landbouw en Visserij – Publieke sector 
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Beschrijving Ontwikkeling nieuwe applicatie (web-based) – KwaTra 

Data 05/2013 - … 

Rol Business Analist, Functioneel Beheerder, Proxy product owner, functioneel 

architect, scrum teamlid, incident beheerder, Mobile analyse 

Contactpersoon Frank Vlieghe 

Telefoonnummer 02 552 76 58 

Adres  Koning Albert II-laan 35 bus 41 (verdieping 2),  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Voor een nieuwe web-based toepassingen (herschrijven van de bestaande) ben 

ik verantwoordelijk voor: 

1) Het vergaren van de nodige requirements via Brown Paper Sessies 

2) Alle business (AS-IS en TO-Be processen)/functionele analyses. Deze 

documenten worden verduidelijkt aan de hand van UML diagrammen (Use 

cases, Activity, state, sequence, class, enz..), BPMN, mockups, enz…  

Daarnaast volgen de projecten ook de scrum methodologie waarvan ik een 

scrumlid ben. 

Als functioneel analist ben ik dus ook vooral de link tussen de klantzijde 

(business) en het ontwikkelteam (oa voor het verkrijgen business 

requirements, filteren bugs/scope changes, overleggen meetpunten, testing, 

enz…). 

Dit project bestaat uit verschillende delen: 

1) Externe webinterface voor externe gebruikers 

a. Landbouwers 

b. Inschrijvers 

2) Interne webinterface voor eigen gebruikers 

3) Koppeling logica (uitwisseling gegevens) tussen verschillende 

dossiers 

4) Interfaces met andere toepassingen 

5) Mobiele toepassing voor controles ter plaatse 

 

Agentschap voor Landbouw en Visserij – Publieke sector 
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Beschrijving Implementatie Digitaal werken en taken  - Iden.net 

Data 05/2011 - … 

Rol Functioneel Beheerder, Proxy product owner, incident beheerder 

Contactpersoon Erik Wollebrants 

Telefoonnummer 02 552 76 62 

Adres  Koning Albert II-laan 35 bus 41 (verdieping 2),  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Voor een bestaande euricom toepassingen ben ik verantwoordelijk voor: 

1) Het vergaren van de nodige requirements via interviews 

2) Alle functionele documenten, bepaalde documenten worden verduidelijkt 

aan de hand van UML diagrammen (Use cases, Activity, state, sequence, 

class, enz..), mockups, enz…  

De aanpak van het project is ook volledig door mij uitgewerkt.  

Daarnaast volgen de projecten ook de scrum methodologie waarvan ik een 

scrumlid ben. 

Als functioneel analist ben ik dus ook vooral de link tussen de klantzijde 

(business) en het ontwikkelteam (oa voor het verkrijgen business 

requirements, filteren bugs/scope changes, overleggen meetpunten, testing, 

enz…). 

Het doel van dit project was om het digitaal werken te implementeren in het 

bestaande systeem en die de verdere flow bepaald bi nnen de afhandeling van 

de dossiers. Hiernaast werden ook de componenten om taken op te volgen, af 

te handelen en automatisch aan te maken geïmplementeerd. 

 

MyMEDI Hybrid (cordova) mobile application – Eindwerk CVO Antwerpen 

Beschrijving Ontwikkeling eindwerk: Hybrid (cordova) mobile application “MyMEDI” 

Data 10/2015 – 04/2016 

Rol Functioneel analyst, (Mobile / web) Developer 

Contactpersoon Bart Reymer 

Telefoonnummer  

Adres   

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Verantwoordelijk voor: 

 Requirements analyse (functioneel en non-functioneel) 

 Functionele analyse 

 Project opvolging 

 Ontwikkeling front-end (HTML5, CSS 3, javascript) 

 Ontwikkeling back-end (JSON, PHP, MySql, stored procedures) 

 Testing 

End – to – end  

 

Agentschap voor Landbouw en Visserij – Publieke sector 
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Beschrijving Ontwikkeling nieuwe applicatie (euricom) - Zoogkoeien 

Data 05/2011 - … 

Rol Business Analist, Functioneel Beheerder, Proxy product owner, incident 

beheerder 

Contactpersoon Erik Wollebrants 

Telefoonnummer 02 552 76 62 

Adres  Koning Albert II-laan 35 bus 41 (verdieping 2),  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Voor een nieuwe web forms toepassingen ben ik verantwoordelijk voor: 

1) Het vergaren van de nodige requirements via User Stories 

2) Alle functionele documenten, bepaalde documenten worden verduidelijkt 

aan de hand van UML diagrammen (Use cases, Activity, state, sequence, 

class, enz..), mockups, enz…  

De aanpak van het project is ook volledig door mij uitgewerkt.  

Daarnaast volgen de projecten ook de scrum methodologie waarvan ik een 

scrumlid ben. 

Als functioneel analist ben ik dus ook vooral de link tussen de klantzijde 

(business) en het ontwikkelteam (oa voor het verkrijgen business 

requirements, filteren bugs/scope changes, overleggen meetpunten, testing, 

enz…). 

 

 

Agentschap voor Landbouw en Visserij – Publieke sector 

Beschrijving Ontwikkeling nieuwe applicaties e-loket (web-based systeem) 

Data 05/2011 - … 

Rol Business Analist, Functioneel Beheerder, product owner, incident beheerder 

Contactpersoon Erik Wollebrants 

Telefoonnummer 02 552 76 62 

Adres  Koning Albert II-laan 35 bus 41 (verdieping 2),  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Voor bepaalde nieuwe toepassingen op het web-based e-loket ben ik 

verantwoordelijk voor alle functionele documenten (Use cases, 

schermbeschrijvingen, activity diagrammen, enz…). Bepaalde documenten 

worden verduidelijkt aan de hand van UML, BPMN, enz… 

De projecten volgen de scrum methodologie waarvan ik een scrumlid ben. 

Als functioneel analist ben ik dus ook vooral de link tussen de klantzijde 

(business) en het ontwikkelteam (oa voor het verkrijgen business 

requirements, filteren bugs/scope changes, overleggen meetpunten, enz…). 

 

 

AG Insurance – Verzekeringssector 
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Beschrijving Uitbreiding (CR) van de functionaliteiten van bestaande operationele 

(webbased/mainframe) applicaties, vb: rétention, Turbo Bonus, Resu, enz... 

Data 06/2009 - 04/2011 

Rol Business Analist, Functioneel Beheerder, incident beheerder 

Contactpersoon Stephane Delouille 

Telefoonnummer - 

Adres  Bd Emile Jacqmain 83, IS NON LIFE,  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 
Voor bepaalde projecten ben ik verantwoordelijk voor de gehele project flow 

(met uitzondering van de werkelijke programmatie in COBOL). 

Indien nodig ben ik de link tussen ons departement en andere departementen 

waar we beroep op moeten doen voor bepaalde requirements in het project. 

Alle Change Request of nieuwe functionaliteiten worden uitgewerkt in UML 

inclusief test scenario’s. 

Indien er een proces schema aanwezig is, wordt dit verder conform de CR 

aangevuld in BPMN 

  

 

AG Insurance – Verzekeringssector 

Beschrijving Herschrijven Fleet management systeem; Herschrijven volledige webbased 

systeem. 

Uitbreiding van de bestaande operationele (webbased/mainframe) applicatie, 

vb: rétention, Turbo Bonus, Resu, enz... 

Datum 03/2007 - 05/2009 

Rol Business Analist, incident beheerder 

Contactpersoon Stephane Delouille 

Telefoonnummer - 

Adres  Bd Emile Jacqmain 83, IS NON LIFE,  1030 Brussel 

Taken en 

verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijk voor het schrijven van functionele en technische analyses in 

UML bij aanpassingen (CR) aan / uitbreidingen van het operationele systeem 

voor makelaars en agentschappen. 

Presentaties aan de (interne) klant om oplossingen (TO-BE) voor te stellen. 

Hiernaast zorgde ik ook voor het creëren van testcases en de eerste testen van 

de aanpassingen in dit systeem. 

Verder projectopvolging, release data model en request/bug opvolging.  

 

 

SPE Luminus – Energiesector 
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Beschrijving Opleiding PS Next , gebruikers vertrouwd maken met de PS Next applicatie 

Datum 11/2006 - 02/2007 

Rol Opleider / trainer 

Taken en 

verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijk voor het geven van opleidingen aan de gebruikers voor het 

gebruik van de planningstool PSNext. Hiernaast ook verantwoordelijk voor de 

creatie van alle Nederlandstalige documentatie met bepaalde databases, enz… 

 

 

Maxx Logistics – Maritieme sector 

Beschrijving Herschrijven en ontwikkeling container management system,  analyseren AS-

IS en TO-BE processen en volledige projectflow. 

Datum 08/2005 - 10/2006 

Rol Functioneel Analist, Business Analist, Project Manager 

Taken en 

verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijk voor het herschrijven van het container management 

systeem. Dit hield in de beschrijvingen van AS-IS en TO-BE processen,  het 

beschrijven van de applicatie modules in UML, testing (test scenario’s werden 

beschreven in de functionele analyse), training van de users, migratie van de 

data, implementatie van het nieuwe systeem, afterlive support verzorgen aan 

de users, documentatie, enz… 

Verder was ik verantwoordelijk voor de gehele ontwikkeling van de applicatie 

voor het container departement in filemaker, inclusief testing en debugging. 

Het opzetten van toegangen (policy) tot het systeem vanuit buitenlandse 

kantoren. 

 

 

Maxx Logistics – Maritieme sector 

Beschrijving Herschrijven operationele processen van het systeem,  analyseren AS-IS en 

TO-BE processen en volledige projectflow 

Datum 01/2005 - 05/2005 

Rol Business Process Reëngineer 

Taken en 

verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijk voor het herschrijven van het verouderde operationele 

systeem. Hiervoor heb ik geholpen met het documenteren van de AS-IS en 

TO-BE analyses. 

Selectie van een gepaste partner om deze applicatie te ontwikkelen: ofwel via 

een standaardpakket of wel via maatwerk,  make or buy,  hiervoor 

onderzochten we de mogelijkheden van de verschillende programmeertalen. 

 

 


