
Curriculum Vitae Drs. J.P.C. Henselmans
(februari 2014)

Naam: Johan Henselmans
Geboren: 24 april 1957 te Langedijk
Adres: Nieuwe Herengracht 147-A 1011 SG Amsterdam
Telefoon(werk): +31-20-6267538
Mobiel(werk): +31-6-51362675
Email: johan@netsense.nl
Website: www.netsense.nl
Rijbewijs: A,B/E
Burgerlijke Status: Samenwonend, 2 studerende kinderen (24 en 22)

Johan Henselmans
johan@netsense.nl
+31-6-51362675

1

mailto:johan@netsense.nl
http://www.netsense.nl


Opleidingen, workshops

1969-1975 VWO-B, (Nederlands, Engels, Frans, Natuurkunde,Wiskunde, Scheikunde, Geschie-
denis)

1975-1979 kandidaats sociologie Universiteit van Amsterdam:
bijvakken: ekonomie, sociale geografie

1982-1984, 1988-
1989

doktoraal sociologie Universiteit van Amsterdam

bijvakken: milieukunde, filmkunde, organisatiesociologie
afstudeerrichting: organisatiesociologie, gebruik van AI-technieken en simulatiemo-
dellen voor bestudering van organisatietheorieën. (winnaar RobMokken schaal voor
beste scriptie)

mei/oktober 1985 opleiding Systeembeheerder Kleine Systemen NOVI

1986-1987 AMBI-diploma richting SysteemOntwerp

1990 Unix System Administration (AT Computiong)
2000 Programming and Designing WebObjects 1
2000 JavaOne conferentie
2000 WWDC Apple Developers conferentie
2000 SigCHI conferentie Den Haag (Computer Human Interfaces)
2000 DSDM projectmanagement
2001 Tunix Trainer TCP/IP, DNS en Email, Firewalls, WebServers, Internet
2008 -2009 Apple Certified Trainer OS X Server.
2012 cursussen Arduino voor electronica ontwerpen
2013 prijs gewonnen bij Science Hack Day Eindhoven voor ontwerp CarUnlocker
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Werkervaring

1980-1982 Tewerkgesteld Erkend Gewetensbezwaarde bij maandblad Zeggenschap, werk-
zaam als redacteur/adminstrateur

nov 1985-feb 1987 (Cobol) Programmeur/Assistent-systeemanalist Postbank afdeling Systeemanalyse
en Programmering.

feb 1987-dec 1987 (RPGII) Analist/Programmeur Pylades, (onderdeel Hoek en Sonepouse)

jan 1989-feb 1993 Unix systeembeheerder, Prolog/C-ontwikkelaar en onderzoeker in opleiding bij de vak-
groep M&T van de Faculteit der PSCW van Universiteit van Amsterdam
Taken:
-Ontwerp, opzet en onderhoud netwerk en software voor interview-systeem voor 2000
pc’s, via modems verbonden met centrale apparatuur.
-Ontwerp en bouw diverse informatiesystemen (adressen, boeken, voorraad, problemen,
projecten, modemverkeer, girobetalingen) in C en X-base
-Opzetten cursus automatiserings-projecten en databases voor studenten
-Onderzoek simulatiemodellen organisaties bij ccsom

feb 1993-1996 Part-time Systeembeheerder/Ontwikkelaar bij de Vakgroep Rechtsinformatica, voorganger
van het huidige Leibniz Center of Law, in een vergelijkbare omgeving als bovenstaande,
daarnaast:
-Opzetten WWW server voor vakgroep (een van de eerste in Nederland)

Part-time freelancer:
-Software ontwikkeling onder Windows/Dos,
-Netwerk configuratie en advies onder Mac, Amiga, Dos, OS/2, Unix
-Nederlandse E-mail Stichting (nest.nl) opgericht, Internet Service Provider voor particu-
lieren
-Boek over Internet en cdrom gemaakt voor internet gebruik op Dos/Windows, Amiga,
OS/2 en Mac.

1995 -2000 Netsense opgericht, web-gerelateerde werkzaamheden bedrijf
-artikelen schrijven voor het tijdschrift Net, voor Samson en Academic Service
-cursussen opzetten webapplicaties bouwen
-advieswerk voor bedrijven over hun activiteiten op internet
-ontwerpen en bouwen informatiesystemen met koppelingen naar Internet
-opzetten en onderhoud servers
-administratief systeem opgezet voor afhandeling support
-Multi Tank Card: ontwerp systeem voor gegevensoverdracht via internet of inbellijnen
-Voetbal InternationalI: bouw en ontwerp redaktiesysteem, webwinkel voor website
-Van Dale: ontwerp en bouw database web-woordenlijst
-ING: mede-opzetten infrastructuur voor Internet beheerafdeling, projectleider Y2K com-
pliant maken afdeling
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2000- Verder werkend als zelfstandige met bedrjfsnaam Netsense
-artikelen voor Infoworld, Publish en Computer Partner
-advies, ontwerp en bouw systeem/websites voor Nationaal Comité 4 en 5 mei
-schrijven CDROM ”Internet in de Praktijk”voor IDG
-cursussen over Mac OS X Server voor (oa) LAI
-cursussen over DNS, Email, TCP/IP, Webservers en Internet voor Tunix
-ontwerp en bouw cursusadministratie in Oracle en WebObjects voor Tunix
-ontwerp en bouw projectadministratie in PostgresQL en WebObjects (Java).
-advies en inrichting automatisering Ostadetheater op basis van OpenSource producten
(OpenOffice, Linux, PostgresQL, OpenLDAP)
-Boeken over Mac OS X voor Van Duuren Media (OS X 10.2, 10.4, 10.5 10.5)
-ontwerp en bouw systeem voor diskless PC clients vanaf Mac Os X Server
-advies en opzet netwerk met OS X Server en OS X client Meertens Instituut
-ontwerp en bouw diverse applicaties voor OS X
-ondersteuning diverse kleinere organisaties bij opzet netwerk en internet
-bouw reservering- en kassasysteem Theater!
-printer driver voor Boca ticketprinter voor Linux, Mac OS X, FreeBSD
-NFC-gebaseerd administratie-systeem voor MacOSX (ReadRFID)
-NFC-gebaseerd inlogsysteem en trackingsysteem voor auto’s (MyCaYoCa)
-ibeacon/qrcode-gebaseerd gedichten app (Muzepoezie), zie ook artikel in de Volkskrant
-diverse IOS projecten onder NDA
-ontwerp en bouw electronica en software voor aansturing en toegangscontrole tiny-house
project zie (Woodys Housing).
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Andere aktiviteiten

1975- motorrijden

1978-1985 Hersteller voor volkshuisvesting van door speculatie verwaarloosde panden (aka actief in
de kraakbeweging), opzetten woongroep, radiomaker voor locale radio

1984-1985 Videoprodukties gemaakt voor lokale tv, cursussen gegeven in reportage en montage

dec 1987-juli 1988 Reis door Australië, Indonesië, China

april 1993-1999 Voorzitter Nederlandse E-Mail Stichting (nest.nl), een van de eerste Internetproviders in
Nederland voor particulieren en kleine bedrijven.

1990- zweefvliegen

1973- (gitaar)muziek maken (door de omgeving zeer onterecht als herrie omschreven...)

2000- (houten) zeilboten opknappen/bouwen

2003- sloeproeien, onder andere Harlingen/Terschelling

2007-2012 penningmeester/webmaster PST, buurt tennisclub

2013- betrokken bij organisatie Sensemakers Amsterdam (SenseMakers Amsterdam)
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