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D O E L S T E L L I N G E N  
Ben ik geknipt voor een vacante functie? Laten we in gesprek gaan. Mijn 
commerciële vaardigheden combineren met mijn vaardigheden en ambities om 
anderen te informeren, adviseren en kennis over te dragen lijkt me geweldig om te 
doen. Ik overtuig u graag met een motivatiebrief, deze Curriculum Vitae als 
ondersteuning en mijn Curriculum Vitae website op cv.akager.nl dat ik de geschikte 
kandidaat ben voor u. Graag licht ik mijzelf nader toe in een persoonlijk gesprek. 

O P L E I D I N G  
Mi c roso f t  Pa r tne rsh ip  Ne twork  
2008 
Microsoft e-learnings om Microsoft Partner te worden en blijven. 
Log is t i e k  Medewerke r  Ma te r ia l  Mana gemen t  MBO De l t ion  
Co l l e ge  Zwol le ,  i cm  Reva l ida t ie t r a j ec t  Sonnehee rd t  (E cabo )  
2001 
Geautomatiseerde Informatievoorziening (deelcertificaat) 
Inkopen / Bestellen (deelcertificaat) 
Onderdeel van revalidatietraject bij Sonneheerdt in Ermelo met als 
belangrijkste doelstelling omgaan met studie / werk en visuele beperking. 
Aanleren nieuwe/andere manier van leren/werken i.c.m. hulpmiddelen. 
Solliciteren (deelcertificaat) 
Pe rsonee l  &  A rbe id  r i ch t ing  P&O Fon tys  Hoges choo l  T i l bu r g  
1999 
Onderbroken studie na eerste jaar, niet afgerond, vastgelopen wegens visuele 
beperking en de onbekendheid met studeren met visuele beperking. 
Reva l i da t ie t ra j e c t  LOO -ERF  Ape ldoo rn  
1998 
Revalidatie betreffende algemeen dagelijks leven aangaande onder andere 
omgaan met en het zelfstandig leven en wonen met een visuele beperking. 
Midde lba r e  Land -en  Tu inbouwschoo l  Hoo r n  C lus ius  Co l le ge  
KF4  P lan t en tee l t  en  Hande l .  
1996 
Kaderfunctionaris Plantenteelt en Handel, afdeling plantenteelt, 
opleidingstraject van 4 jaar MBO voltijd tot kaderfunctionaris. 
Bedrijfsvoeren detailhandel (PDBA/PDB4) (deelcertificaat) 
Toepassen Bedrijfsadministratie (deelcertificaat) 
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MAVO D,  Be r na rdus  A l f r i nk  Co l le ge  Scha gen  
1991 
Nederlands, Engels, Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Duits. 

E R V A R I N G  
Eigenaar / Directeur |  WPIns ide r  
2017 - heden 

WPInsider in oprichting. ICT dienstverlening, Wordpress diensten, Wordpress 
websites, Premium Web Hosting & Domeinen, SEO Teksten. Technisch 
ingewikkelde taken bij de gewone ondernemer uit handen nemen. 
Eigenaar / Directeur |  Cloud  Ins ide  voo r  Re gen t  Beve i l ig ingen  
2014 - 2014 

SEO Teksten schrijven, volledige webinhoud, voor verschillende nieuw 
gerealiseerde websites van Regent Beveiligingen. In opdracht. 
Eigenaar / Directeur |  Cloud  Ins ide ,  onde rdee l  van  BCShopp ing  
2013 - 2014 

Vanaf medio maart 2013 gestart met het opzetten van Cloud Inside als Cloud 
Hosting provider. Cloud Inside is een full service Cloud host met een self service 
portal voor klanten, resellers en partners. Cloud Inside heeft als doel het 
aanbieden van onderscheidende Cloud diensten en gerelateerde services voor 
Bedrijven, Consumenten en Organisaties. Cloud Inside maakt de Cloud 
beschikbaar en eenvoudig toegankelijk voor eindgebruikers, resellers en 
partners. Cloud Inside stelt ICT winkels of ICT dienstverleners in staat om via een 
eigen self service portal cloud diensten aan te bieden. Naast gebruikelijke 
diensten op gebied van Cloud biedt Cloud Inside onderscheidende diensten 
zoals Cloud Backup, Direct Marketing en Premium Wordpress CMS. 
Eigenaar / Directeur |  e -Commerce  en  ICT -D iens tve r l enende  &  
On l ine  Media  onder neming  
2003 - 2014 

Als eigenaar van internetwinkelbedrijf BCShopping Online Winkels, landelijk 
bekend, alle vereiste functies en taken binnen de onderneming uitgevoerd die 
nodig zijn om de onderneming te laten functioneren, zoals: Internet Marketing, 
Website beheer, Productbeheer, Assortimentsbeheer, Verkoop en 
orderadministratie, Inkoopbeheer en Inkoopadministratie, Klantcontact en 
relatiebeheer van particuliere tot groot zakelijke accounts, Administratie, 
Logistiek en planning, en meer. Verantwoordelijk zijn bij het nemen van 
beslissingen in belangrijke bedrijfsprocessen als ook beleid, structuur en visie 
van de onderneming. Takenpakket zeer breed van management taken tot 
uitvoerende taken. In 2012 taken uitgebreid met zaken als applicatiebeheer 
voor internet webshop applicaties, windows hosting en virtualisatie diensten. 
e-Business Consultant |  OFB  So f twar e  B .V.  
2012 - 2013 

Realiseren van meer omzet uit nieuwe of bestaande klanten. Verantwoordelijk 
voor het begeleiden van klanten bij het opzetten van klantvriendelijke en 
renderende webshops en websites. Overdragen en adviseren betreffende 
vindbaarheid zoekmachines en optimalisatie. Implementeren en installeren van 
nieuwe webshops en websites, updaten en upgraden van bestaande webshops. 
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Als hostingpartner van OFB Software BV host ik websites van onder andere 
OFB Software en klanten daarvan op eigen webservers. Tevens ben ik 
webmaster van verschillende sites van OFB Software BV. 
 

Blog en Social Media Publicist |  OAMKB  
2012 - 2013 

Verantwoordelijk voor de plaatsing van artikelen in de Blogs van oamkb.nl en 
onlineaccountants.nl evenals voor de Social Media berichten zoals Twitter, 
Facebook en Linkedin van Online Accountants MKB (OAMKB). 
Business Consultant |  EUPhony Nede r land  B .V.  
2012 - 2012 

Besparingen aanbieden in de vorm van TV, Internet, Telecom, Mobiele Telecom 
en Energie diensten volgens het Relatie Marketing principe. Taken o.a. 
aantrekken van nieuwe klanten voor EUPhony, aantrekken van nieuwe Business 
Consultants en het opleiden en begeleiden daarvan. 
Helpdesk Call Centre Medewerker inbound Duits, Nederlands en Engels |  HECC  
2001 - 2002 

Internationale Helpdesk medewerker voor ondersteuning voor inkomende 
gesprekken (inbound) van consumenten en bedrijven. Helpdesk werkzaamheden 
voor o.a. Gericom en Pinnacle Systems inc. Voornamelijk Duitstalige 
ondersteuning 80% en 20% Nederlandstalig of Engelstalig. 
Algemeen medewerker Landbouwbedrijf |  Maa ts chap  E r ven  S.P  
Bakke r  
1994 - 1996 

Alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden binnen een landbouwbedrijf, 
zelfstandig werkend, uitvoerend en samenwerkend in teamverband. 
Algemeen medewerker Landbouwbedrijf |  Maa ts chap  P  B lauboe r  &  Zn  
1991 - 1994 

Alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden binnen een landbouwbedrijf, 
zelfstandig werkend, uitvoerend en samenwerkend in teamverband. 

N E V E N A C T I V I T E I T E N  
Akager.nl |  Aka ger.n l  m i jn  b log  op  pe rsoon l i j ke  t i t e l  
2012 - Heden 

Bijhouden van mijn persoonlijk blog over zaken in het dagelijks leven die mij 
bezig houden. Kritisch, maatschappelijk bewust, over hoogbegaafdheid of 
gewoon een leuk opiniestuk of column. 
(Steun) Fractielid |  VVD S cha gen  
2012 - 2013 

Als steun fractielid deelnemen aan fractievergaderingen, raadsvergaderingen 
bezoeken, commissievergaderingen en politieke bijeenkomsten. 

V A A R D I G H E D E N  
 Wordpress specialist, Website Panel specialist, WHMCS specialist 
 Uitgebreide kennis van Microsoft Acces, Excel, Word, Outlook 
 Kennis van Exact Compact SQL & Snelstart administratieve software 
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 Kennis van OFB Business SQL CRM/ERP & aanverwante applicaties 
 Zeer uitgebreide kennis van Microsoft Windows, Windows Server 

2008/2012  Web op installatie,- en gebruikersniveau. 
 Kennis van systeembeheer voor desktops, notebooks & servers 
 Kennis van Microsoft SQL Server 2008/2012 
 Kennis van webservers en webhosting, opzetten en configureren van cloud 

self service en provisioning systemen 

K E N M E R K T  M I J  
 Moedertaal Nederlands, goede beheersing Engels & Duits 
 Creatieve tekst schrijver, online specialisatie o.a. SEO & Social Media 
 Communicatief vaardig, gewend gesprekken te voeren, snel schakelend 
 Zelfstandig, verantwoordelijk, doelgericht, ondernemend 
 Klantgericht, klantvriendelijk, initiatiefrijk 
 Goede redactionele vaardigheden, snelle blind type vaardigheden 
 Bereidheid mening te vormen en uiten, assertief 

B I J Z O N D E R H E D E N  
Visuele beperking |  Maar  houd t  mi j  n ie t  t e gen  

Ik heb sinds 1996 een visuele beperking, slechtziendheid. Hierdoor heb ik vanaf 
1996 tot 1998 een periode gehad waarin ik met mijn beperking om heb leren 
gaan omdat deze het dagelijks leven beïnvloed en destijds ingrijpend was. 
Vanaf 1999 na mijn studie Personeel en Arbeid heb ik nog een periode 
opleiding gevolgd om te leren omgaan met de beperking in werk en/of studie. 
Inmiddels is de beperking uiteraard nog altijd daar, ik wordt daar in mijn 
dagelijks leven en/of werken niet of nauwelijks door belemmerd.  
Mogelijk kunt u profiteren van gunstige regelingen of subsidies in verband met 
re-integratie vanuit WAO situatie. 
 

 


