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CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
Persoonsgegevens 

 
 
Naam   : Alexander Matthijs Olieman, roepnaam Alex 
Geslacht  : Man 
Geboortedatum  : 29-04-1988 
Geboorteplaats  : Delft 
Nationaliteit  : Nederlands en Canadees 
 
Recente contactgegevens vindt u op mijn persoonlijke website: http://olieman.net/contact. 
Ook kunt u daar, onder http://olieman.net/CV wellicht een recentere versie van mijn CV vinden. 
 
 

Opleiding  

 
2009 -    Future Planet Studies, Universiteit van Amsterdam 

 Propedeutische fase afgerond. 

 Specialisatie (major) in de Informatiekunde (richting Human Centered 
Multimedia) 

 
 
2006 - 2009  Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft 

 Propedeutisch Diploma behaald. 

 Ik heb deze studie afgebroken omdat ik meer wilde leren over het 
onderzoeken en ontwerpen van kennis- en communicatiesystemen. 

 
1999 - 2005  Gymnasium Haganum, Den Haag 

 Vakken: Natuur & Gezondheid + Natuurkunde 2 + Filosofie + Latijn 

 Gemiddeld eindcijfer: 7,2 
 
 
 

Werkervaring 

 
2011 –    Onderzoeker, ontwerper en programmeur, Libr.io, Delft 

Librio is een dienst in de vorm van een webapplicatie die (in de startfase) er 
op richt om het uitlenen en verhandelen van studieboeken aantrekkelijk te 
maken voor studenten. Een eerste versie van de dienst is al te gebruiken, 
maar de functionaliteit is nog erg beperkt. Na een pilot onder Delftse 
studenten in de zomer van 2011 zal duidelijk worden wat de 
groeimogelijkheden van Librio zullen zijn. Het is de bedoeling om na deze 
eerste 'proof-of-concept' de dienst ook bij studenten in andere steden onder 
de aandacht te brengen en om geheel andere doelgroepen aan te boren. Op 
http://libr.io kunt u zien hoe het er op dit moment voor staat. 
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2008 – 2011  Onderzoeksassistent, Technische Universiteit Delft 
Sinds 2007 ben ik betrokken geweest bij een onderzoeksproject van de sectie 
'Computer Aided Design Engineering' aan de faculteit Industrieel Ontwerpen. 
Dit onderzoek richt zich op een software toepassing die industrieel ontwerpers 
voorziet van relevante informatie en kennis. Samen met twee medestudenten 
en onder toezicht van twee stafleden is het eerste publieke prototype tot stand 
gekomen. 
Wij hebben ervoor gekozen om het MediaWiki platform als basis voor de 
toepassing te gebruiken. Ik heb geholpen om de wiki in te richten, software 
extensies te programmeren en het systeem te onderhouden. Binnen het 
onderzoek heb ik mij vooral gericht op het in kaart brengen van de 
daadwerkelijke behoeften van de doelgroep (m.b.v. literatuurstudies, 
enquetes, gestructureerde taken en interviews), en met name op het 
beschrijven van welke informatie en kennis relevant is voor het vakgebied 
'Industrial Design Engineering'. 
Tenslotte heb ik een gids die de belangrijkste ontwerpmethoden en -
technieken beschrijft op de wiki toegankelijk gemaakt. Deze gids was al 
eerder op het OpenCourseWare platform gepubliceerd, maar was alleen in 
PDF formaat beschikbaar. Door de gids om te schrijven naar web-
standaarden ( XHTML & CSS ) is selectief hergebruik beter mogelijk 
geworden en zullen mensen met een (visuele) beperking er beter gebruik van 
kunnen maken. 

 
 
2007 – 2009  Systeembeheerder, Hotel de Plataan, Delft 

Tijdens mijn studie aan de TU Delft ben ik verantwoordelijk geweest voor het 
systeembeheer van Hotel de Plataan. Het ging om een parttime functie waarin 
ik het functioneren van zeven werkplekken, die gebruikt werden door 
verscheidene collega’s, en drie servers, de bovenste laag van onze 
computernetwerken, onder de hoede nam. Aanvullende ICT diensten 
bestonden uit het aanschaffen en onderhouden van onder andere muziek- en 
beveiligingsapparatuur. Naast de ICT taken, was ik ook verantwoordelijk voor 
een vruchtvolle interactie tussen alle werknemers en de electronica die ze 
nodig hadden voor hun werkzaamheden. In dit kader heb ik ook een reeks 
handleidingen geschreven over nieuwe en aangepaste systemen, en heb ik 
getracht om mijn collega's niet in de weg te zitten met het gereedschap dat 
hun werk juist makkelijker moest maken. 

 
2006 – 2008  Hoofd programmering, O.J.V. De Koornbeurs, Delft 

Ik stond aan het hoofd van een programmeringstaf van 10 personen, die alle 
organisatie rondom livemuziek op zich nam. In mijn tijd als voorzitter ging het 
om ca. 4 evenementen per maand. Ik was eindverantwoordelijk voor de 
organisatie, promotie, en het verloop van de evenementen. 

 
2007 – 2008  Programmeur filmtheater, Stichting Wolpop, Delft 
  Voor het (multidisciplinaire) culturele festival Wolpop 2008 heb ik de 

programmering en uitvoering van het filmtheater gedaan. 
 
2006 – 2007  Hoofd programmering, Stichting Wolpop, Delft 
  Dit houdt in dat ik demonstratieopnames heb beluisterd en beoordeeld, bands 

heb gecontracteerd, kleinschalige optredens heb georganiseerd en uiteindelijk 
een van de einverandwoordelijken ben geweest van het Wolpop festival in 
2006. 

 
2005 – 2006  Freelance milieuberekeningen, Adviesbureau Ruimtegebruik, Delft 
  In deze periode heb ik voor Adviesbureau Ruimtegebruik een reeks 

luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd met behulp van software geschreven 
door TNO. 
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2006 – 2006  Medewerker restaurant, Inter IKEA Systems BV, Delft 
  Hier was ik vooral werkzaam als hulpkok, aanvankelijk alleen voor koude 

gerechten, maar later ook voor warme gerechten. Verder heb ik service- en 
bevoorradingstaken vervuld. 

 

 
 
Nevenactiviteiten 

  
2008 – 2010 Triager, The Vaults of Erowid, Erowid.org 
 Erowid is een non-profit organisatie met de volgende missie:”documenting the 

complex relationship between humans and psychoactives”. Als triager 
beoordeel ik ingezonden stukken op kwaliteit en toevoegende waarde. 

 
2005 – 2008 Vrijwilliger, O.J.V. De Koornbeurs, Delft 
 Een aantal functies die ik daar vervuld heb zijn: barman, keukenhulp, 

geluidsman, programmeur, DJ en organisator van evenementen. 
 
2006 – 2007  Systeembeheer, Wolbodo, Delft 

Ik was deels verantwoordelijk voor het onderhoud van individuele pc’s, het 
netwerk en het upgraden hiervan. Verder was ik volledig verantwoordelijk voor 
het functioneren van alle geluidsapparatuur. 

 
 

Vaardigheden 

 
Rijbewijs  geen 
 
Talen   Nederlands:  vloeiend  (spreken/lezen/schrijven) 
   Engels:  vloeiend  (spreken/lezen/schrijven) 
   Frans:  redelijk  (lezen) 
   Duits  redelijk  (lezen) 
  
Interesses Judo ( 1e Kyu ), Aikido ( 6e Kyu ), Uitvoering van visuals voor evenementen 

en videoproductie (binnen het collectief FrozenCutlery) 
 
 
Cursussen/trainingen 2003, 2004 Model United Nations (MiniMUN, MUNISH, THIMUN) 

2002, 2003 English Summer Course (advanced level), British School DH 
    
 


