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C U R R I C U L U M  V I T A E 
 
Naam: Hessel de Walle 
Titel: Drs. 
Adres: Piet Heinstraat 67, 9726 JT  GRONINGEN 
Telefoon: 050-5424787 (privé & zakelijk) 
Mobiel: 06 - 11 105 612 
E-mail: hessel@walmar.nl 
Geboortedatum: 19 augustus 1958 
Geboorteplaats: Dokkum 

 
 

Profiel 
 Communicatief sterk 
 Didactisch sterk 
 Sterk in analyse en rapportage 
 29 jaar van sterk wisselende ervaring 
 Snel inzetbaar 
 Zelfstandig werken 

 
 

Talen 
 Nederlands, vloeiend 
 Fries, vloeiend 
 Engels, vloeiend 
 Deens 
 Duits 

 
 
 

Werkervaring met data-analyse en rapportage 
 

Database-ontwikkeling SQL Server, Access en VBA 
 Ontwikkelen Access – SQL Server applicatie,  RUD Drenthe, herfst 2015 
 Ontwikkelen twee Access – Excel applicaties, Forbo Coevorden, augustus 2015 
 Ontwikkelen Access tools, Arcadis Assen, vanaf december 2014 
 Ontwikkelen Access – SQL Server applicaties, Essentra Buitenpost, vanaf januari 

2014 
 Ontwikkelen Access applicatie DMT Joure, april/mei 2014  
 Finetunen Access applicatie Rabobank Amsterdam, maart 2014 
 Ontwikkelen Access – Word applicatie voor het afdrukken van toegangspasjes 

voor de Gemeente Emmen 2012 
 Ontwikkelen Access applicatie voor beheer van kunstwerken (bruggen etc.) 

vanaf februari 2012 tot heden 
 Ontwikkelen SQL Server - Access applicatie voor personeelsbemiddelingsbureau 

Oktober 2011 tot januari 2013 
 Ontwikkelen Access applicatie voor inname en creditering van farmaceutische 

producten, 2010 
 Ontwikkeling van brief- en arbeidscontractsjablonen met koppeling aan MS Access 

voor een afdeling Personeelszaken van een multinational. De contracten en 
brieven worden vanuit Word ingeschreven in een brievenboek in MS Access voor 
Hewlett Packard, 2007 
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 Ontwikkelen database gestuurde website met SQL Server voor online boekhandel, 
2007 

 Ontwikkelen uitgeefbeheersysteem voor uitgeverij Terra Lannoo, 2006 
 Ontwikkeling KPI systeem Noordhoff Uitgevers, 2006 
 Ontwikkelen briefsysteem voor aandelenverkoop ABN AMRO, 2005 
 Ontwikkelen Personeelskwalificatiesysteem voor Gemeente Emmen, 2004 
 Ontwikkelen database gestuurd planningsysteem met SQL Server voor 

woonstichting, 2003 
 Ontwikkelen database applicatie voor beheren spaargelden voor Provinciale 

Waterstaat, 1997 

 

 
SQL Server Reporting Services / Report Builder 

 Ontwikkelen en migreren van rapportages in combinatie met finetuning SQL 
Server voor Essentra Buitenpost, vanaf januari 2014  

 

 

Crystal Reports 
 Consult NBKV, januari 2015 
 Consult NH Automatiseringsdiensten, april 2014 
 Ontwikkeling rapportages voor Enerco, Amsterdam, maart 2014 
 Ontwikkelen rapportages Zanob apotheek ziekenhuis Den Bosch, vanaf maart 

2013 tot augustus 2013 
 Ontwikkelen rapportages Eurofins, laboratorium Heerenveen, oktober 2012 tot 

juni 2013 
 Joulz BV, energiebedrijf te Utrecht 

Ontwikkelen managementrapportages, vanaf oktober 2011  
 BridgeSystems, organisatie voor bridgesystemen te Rotterdam 

Ontwikkelen rapportages, van begin 2011 tot mei 2012 
 Talisman, reisorganisatie te Dordrecht 

Ontwikkelen managementrapporten, project duurde van april tot oktober 2010 
 DigiNotar, internet trust provider te Beverwijk 

Ontwikkelen van een dertigtal voornamelijk managementrapporten op een door 
het bedrijf zelf ontwikkeld pakket dat draait onder SQL Server. 
Het project heeft ruim zes maanden geduurd van december 2008 tot juni 2009.  

 Crown Van Gelder, papierfabriek Velsen-Noord 
 Ontwikkelen van ruim honderd bedrijfsspecifieke rapporten m.b.v. Crystal Reports 

om de implementatie van het standaard pakket Optivision dat draait onder SQL 
SERVER compleet maken. De rapporten hadden betrekking op alle onderdelen van 
het bedrijf zoals Sales, Planning, Production, Finance en Claims. 
Het project heeft ruim een jaar geduurd van oktober 2007 tot november 2008. Het 
is door mij zowel ter plekke als via Remote Desktop thuis uitgevoerd. 

 MEE, Groningen. 
Ontwikkelen van een tiental rapporten voor het zorgpakket van MEE, dat onder 
Progress draait. Project duurde twee weken en was in de periode maart – april 
2007.  

 St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein 
Ontwikkelen van een 20 tal rapporten voor het ziekenhuisapotheek-
informatiesysteem Zamicom®. Het systeem draait onder een Progress Database. 
Het project heeft ruim een maand geduurd in de periode augustus – december 
2006. 

 ETC-PLUZ, Bodegraven 
Ontwikkelen 5 tal rapporten voor Business Intelligence medewerker. Zomer 2006 

 Tal van kleine, vaak eendaagse projecten waarbij ik ingehuurd word om specifieke 
problemen in bepaalde rapporten op te lossen. Periode 2002 tot en met nu. 
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Werkervaring met Excel en Word VBA ontwikkeling 
 

Excel en VBA 
 Ontwikkeling Excel/Access tools, ABN AMRO Verzekeringen, vanaf juni 2015 
 Ontwikkeling Excel Tool, SVB-BGT, Amersfoort, februari-maart 2015 
 Ontwikkeling Excel tools Arcadis, vanaf december 2014 
 Ontwikkeling Excel tool voor Domo Beilen, mei 2014 
 Ontwikkeling Excel tools voor Essentra, Buitenpost, vanaf januari 2014 
 Ontwikkeling rapportagesysteem voor JéWéRet, Gorinchem, maart 2013 
 Ontwikkeling Forecasting tool voor Albron, vanaf april 2012 
 Ontwikkeling Excel tool met VBA voor de Domo, 2012 
 Ontwikkeling KPI systeem in Excel, voor Boskalis, 2011 
 Ontwikkelen KPI systeem voor Tideway Offshore Contracters, 2010 
 Ontwikkelen KPI systeem voor uitgeverij Noordhoff, 2007 
 Ontwikkeling van een gecombineerde Excel & Word toepassing waarmee de 

scores van arbeidsgeschiktheidstests kunnen worden ingevoerd, beoordeeld en 
gerapporteerd voor Ergo Control, 2003 

 
 

Word en VBA 
 Ontwikkeling Word sjabloon met tabs voor Lijnco, Groningen, maart 2015 
 Ontwikkeling sjabloon voor Triceps, Utrecht, mei 2014 
 Ontwikkeling sjablonen voor accountantskantoor Assen, april/mei 2014 
 Ontwikkeling sjabloon voor het afdrukken van toegangspassen voor de gemeente 

Emmen, 2012 
 Ontwikkeling cursussjabloon voor Smidt.nl, 2011 
 Aanpassing sjablonen voor M.G. de Jong, gerechtsdeurwaarders- & 

incassokantoor, 2009 
 Ontwikkelen briefsysteem voor aandelenverkoop ABN AMRO, 2005 
 Ontwikkeling van brief- en arbeidscontractsjablonen met koppeling aan MS Access 

voor een afdeling Personeelszaken van een multinational. De contracten en 
brieven worden vanuit Word ingeschreven in een brievenboek in MS Access voor 
Hewlett Packard, 2003 

 
 

Werkervaring met ontwikkeling database gestuurde websites 

 
PHP en classic ASP 

 Uitbreiding ASP site Gemeente Groningen 2013 
 Ontwikkeling contracten website voor woonstichting Assen 2012/2013 
 Ontwikkeling website met SQL Server en ASP voor internetboekhandel, 2005 - 

2013 
 Ontwikkelen planningssysteem met SQL Server en ASP voor drietal 

woonstichtingen, 2002 
 Ontwikkeling website woonstichting met MySQL en PHP 

 

 
Werkervaring met Office migratie (2002 naar 2010) 
 

Office deskundige 
 CJIB Leeuwarden 2013, juni tot december 
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 Project Gemeente Groningen 2012, januari tot oktober 

 
 

 
 

Werkervaring met bedrijfstrainingen 
 

Crystal Reports 
 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 

Sinds 2002 heb ik honderden bedrijfstrainingen Crystal Reports verzorgd voor een 
scala van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. De training variëren in 
niveau van basis tot gevorderd. Af en toe doe ik ook maatwerktrainingen. Tijdens 
deze trainingen wordt er met tal van databases gewerkt: Oracle, SQL Server, 
Progress maar ook met Access en Excel bestanden. Eigen cursusmateriaal. 

 

 
Report Builder / Reporting Services 

 Bedrijfstrainingen voor een aantal bedrijven 
Sinds 2012 heb ik een aantal bedrijfstrainingen Report builder verzorgd. De 
training variëren in niveau van basis tot gevorderd. Af en toe doe ik ook 
maatwerktrainingen. Tijdens deze trainingen wordt er meestal met SQL Server 
gewerkt. Eigen cursusmateriaal. 

 

 
ANSI SQL 

 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 
Sinds 1994 heb ik honderden bedrijfstrainingen SQL verzorgd voor een scala van 
zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. De trainingen variëren in niveau van 
basis tot gevorderd. Af en toe doe ik ook maatwerktrainingen. Eigen 
cursusmateriaal. 

 

 
SQL Server 

 
 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 

De afgelopen jaren heb ik voor zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties 
trainingen en consuls SQL Server verzorgd.  

 

 
Excel en VBA 

 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 
Sinds 1997 heb ik honderden bedrijfstrainingen Excel en Excel VBA verzorgd voor 
een scala van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. De trainingen variëren 
in niveau van basis tot gevorderd. Af en toe doe ik ook maatwerktrainingen. Eigen 
cursusmateriaal. 

 
 

Access en VBA 
 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 

Sinds 1997 heb ik honderden bedrijfstrainingen SQL, SQL Server, Access VBA 
verzorgd voor een scala van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. De 
trainingen variëren in niveau van basis tot gevorderd. Af en toe doe ik ook 
maatwerktrainingen. Eigen cursusmateriaal. 
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Word en VBA 
 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 

Sinds 1997 heb ik honderden bedrijfstrainingen Word VBA verzorgd voor een scala 
van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. De trainingen variëren in niveau 
van basis tot gevorderd. Af en toe doe ik ook maatwerktrainingen.  

 
 

PHP 
 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 

Sinds 2003 heb ik een groot aantal bedrijfstrainingen PHP verzorgd voor een scala 
van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. De trainingen variëren in niveau 
van basis tot gevorderd.  

 

 
JavaScript 

 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 
Sinds 2003 heb ik een groot aantal bedrijfstrainingen JavaScript verzorgd voor een 
scala van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. De trainingen variëren in 
niveau van basis tot gevorderd.  

 

 
HTML & CSS 

 Bedrijfstrainingen voor tal van bedrijven 
Sinds 2003 heb ik een groot aantal bedrijfstrainingen HTML en CSS verzorgd voor 
een scala van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. De trainingen variëren 
in niveau van basis tot gevorderd.  

 

 
Beknopt overzicht beroepsloopbaan: 
 

Functies: 
 Zelfstandig consultant, docent automatisering en systeemontwikkelaar, 1992 tot 

heden 
 Verschillende automatiseringsfuncties in loondienst van 1986 - 1992 

 
 

Opleiding en training:  
 

Autodidactisch, 1991 tot nu 
 Crystal Reports  
 SQL Server, SQL en Reporting Services 
 MySQL en PHP 
 ASP en ASP.NET 
 Access & VBA 
 Excel & VBA 

 

 
Bedrijfskunde, 1986 – 1992 

 Organisatieleer, Stichting de Baak 
 Organisatiekunde 1A + B, Open Universiteit 
 Personeel & Organisatie, Stichting de Baak 

http://www.walmar.nl/


Hessel de Walle www.walmar.nl pagina 6 van 6 

 Logistiek, Stichting de Baak 
 Operationeel management 1A + B + C, Open Universiteit 
 Financieel management, Stichting de Baak, 1986 - 1992 

 

 
Marketing en verkoop, 1986-1992 

 Marketing en Public Relations, Stichting de Baak 
 Marketing 1 + 1A, Open Universiteit  
 Economische Orde en Markt, Open Universiteit 
 Toepassingsgebieden van de marketing, Open Universiteit 
 Training Sociale Vaardigheden, Stichting de Baak 
 Verkooptraining, Broers & Partners 
 Commerciële training, Ashton-Tate 
 Uitgebreide commerciële training binnen ICS 
 Presentatietraining, Ashton-Tate 

 

 
Automatisering, 1985 - 1991 

 Cursus programmeren in dBASE 
 Cursus normaliseren van gegevensstructuren, Akzo Systems 
 Programmeercursus Oracle voor DEC Vax en PC, Akzo Systems 
 Cursus SQL, Akzo Systems 
 Technische training SQL Server, Ashton-Tate 

 

 
Algemeen 

 Atheneum B aan de Rijksscholengemeenschap te Dokkum, 1970-1976 
 Propaedeuse Scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, 1976-1977 
 Doctoraal Scandinavische Talen met 1ste graads didactische bevoegdheid, 1978-

1983 
 

 

Blog: http://hesseldewalle.blogspot.nl/ 
 Excel en Excel VBA 
 Access en Access VBA 
 Word en Word VBA 
 Crystal Reports 
 Microsoft BI: Report Builder / Reporting Services 

 

 

Elfstedentochten 
 12 x gefietst 
 2 x gekajakt 
 1 x gewandeld 
 1 x gestept 
 1 x gemountainbiked 
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