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Naam 
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Geslacht 

Man 

Geboortedatum 

12 maart 1999 

 

Woonplaats 
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BJARNE 
PHAFF 
 

OPLEIDINGEN 
 

Bachelor ICT & Business 

2017 - 2022 

Fontys Hogeschool, Eindhoven 

Diploma behaald 

 

Minor Data Driven Business Lab  

sep 2020 – jan 2021 

Fontys Hogescholen, Eindhoven 

Diploma behaald 

 

HAVO, Natuur & Techniek 

2012  -  2017 

Knippenberg College, Helmond 

Diploma behaald  

 
 

CURSUSSEN 
 

Azure Fundamentals (2022) 

Azure Data engineer (2022) 

Power BI Advanced (2022) 

Applied Data Science (2019) 

Data Analysis using Excel (2018) 

 

SOFTWARE(SYSTEMEN) 
 

Power BI  

Power Query (m language) 

DAX 

SQL (MS-SQL) 

Power Automate 

Python 

Azure Machine Learning 

Excel 

PowerPoint 

Word 

Outlook 

 
 

TALEN 
 

Nederlands  

Engels  



 

 

WERKERVARING 
 

BI Consultant 

Kasparov Power BI B.V., Breda 

www.kasparov-financials.nl 

mrt 2022  –  heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementeren en optimaliseren van BI bij organisaties 

• Data analyseren en organisaties adviseren hoe stuurinformatie optimaal in te 

richten in BI 

• Automatiseren van handmatige processen 

• Extraheren, transformeren en laden van gegevens middels datastromen 

binnen organisaties 

• Optimaliseren van datamodellen om nieuwe inzichten op te stellen 

 

 

Kapimex BI  

https://www.kapimex.nl/  

mei 2022 – heden 

Kapimex is een internationale handelsorganisatie in huishoudelijke en 

decoratieve artikelen. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Inventariseren van de informatiebehoefte van de klant 

• Opstellen van dashboards welke inzicht geven in financiële gegevens 

• Beheren, onderhouden en uitbreiden van de huidige informatievoorziening 

• Systemen: Power BI, Unit4, Excel 

 

 

 

  

http://www.kasparov-financials.nl/
https://www.kapimex.nl/


 

 

REDview BI  

https://redviewbi.nl/  

apr 2022 – heden 

REDview BI maakt MKB-bedrijven competitiever door het bouwen van een 

datagedreven organisatie. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Extraheren, transformeren en laden van gegevens uit modules van de klant 

middels API’s 

• Opstellen van dashboards welke inzicht geven in financiële gegevens 

• Het onderhouden en optimaliseren van de informatievoorziening 

• Systemen: Power BI, Python, Bouw7 
 

 
 

Asterisque  

https://asterisque.nl/  

apr 2022 – heden 

Asterisque is een software leverancier welke zich focust op het zorgdomein.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Automatiseren van handmatige handelingen middels Power Automate 

• Opstellen en onderhouden van Power BI rapportages 

• Systemen: Power BI, Power automate 

 

  

https://redviewbi.nl/
https://asterisque.nl/


 

 

Brownline  

https://www.drillguide.com/  

apr 2022 – heden 

Brownline ontwikkelt steering tools gebaseerd op een speciaal type gyroscope 

ten behoeve van de horizontaal gestuurde boormarkt. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Inventariseren van de informatie behoefte op het gebied van toolplanning en 

financieel inzicht 

• Optimaliseren van datamodellen welke gebruikt worden in BI-tooling 

• Beheren, onderhouden en uitbreiden van de huidige informatievoorziening. 

• Systemen: Power BI, Excel. 
 

 
 
 

Janssen de Jong  

https://www.janssendejongbouw.nl/  

mrt 2022 – heden 

Janssen de jong is een bouwbedrijf wat zich richt op de bouw, verbouw, 

ontwikkeling, beheer en innovatie van gebouwen. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Inventariseren van de informatie behoefte op financieel gebied door het 

bevragen van stakeholders en business controllers 

• Valideren van informatie komende uit de BI-tooling 

• Beheren, onderhouden en uitbreiden van de huidige informatievoorziening 

• Systemen: Power BI, Excel. 

 

  

https://www.drillguide.com/
https://www.janssendejongbouw.nl/


 

 

Equipe Zorgbedrijven  

www.equipezorgbedrijven.nl  

mrt 2022 – heden 

Equipe Zorgbedrijven bestaat uit 8 supergespecialiseerde klinieken. Ze bieden 

kwalitatief hoogstaande zorg met oog voor de wensen van patiënten. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen van een strategisch managementdashboard in Power BI. Denk 

hierbij aan een dashboard dit inzicht geeft in de belangrijkste KPI’s van de 

organisatie. 

• Inventariseren en definiëren van de business behoefte 

• Opzetten van het datamodel en de dashboards ten behoeve van het 

dashboard 

• Systemen: Power BI, Exact Globe, EMMA, Excel, Python 

 

 
 

Moooi B.V., Breda  

www.moooi.com  

mrt 2022  –  heden  

 

Moooi is een Nederlands meubel-, interieur- en verlichtingsbedrijf voor modern 

design. Het is opgericht door Marcel Wanders en Casper Vissers in Nederland. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen van een Power BI dashboard t.b.v. de projectadministraties 

• Adviseren aangaande het optimaliseren van de data en de onderliggende 

processen  

• Automatiseren van handmatige processen middels Power Automate 

• Onderhouden en uitbreiden van het datamodel conform Kimball methode 

• Systemen: SQL, Dynamics, Excel, Power BI, Power automate 
  

http://www.equipezorgbedrijven.nl/
http://www.moooi.com/


 

 

BI Specialist 

Change Hairstyling 

www.change-hairstyling.nl 

mei 2020  –  feb 2022 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Inrichten van managementrapportages in Power BI. Denk aan rapportages 

zoals P&L, balans, sales/- klantrapportages en HR 

• Aanbevelingen opgesteld t.b.v. de inrichting van de 

informatievoorzieningen in Power BI 

• Het leggen van de koppeling tussen SQL database en Power BI 

• Adviseren aangaande het optimaliseren van de data en de onderliggende 

processen  

• Het opmaken van machine learning scripts met Azure Machine Learning 

op basis van klant/- en productsegmentatie 

• Het coachen van de eigenaar en het management in het gebruik van data 

en Power BI 

• Systemen: Power BI, Python, MS SQL, Azure Machine Learning, Azure 

Functions 

  

http://www.change-hairstyling.nl/


 

 

STAGES 
 

Afstudeerstage, Junior BI Specialist 

Rabobank  

www.rabobank.nl 

aug 2021  -  feb 2022 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderzoek naar hoe applicatiegebruik binnen de Rabobank inzichtelijk 

gemaakt kan worden. 

• Interviewen van Power BI dashboard developers 

• Opzetten van gebruikersrapportages in Power BI met behulp van Power BI 

Audit Logs 

• Contact onderhouden met diverse afdelingen, o.a Business Application Team, 

Customer Due Dillience, KYC 

• Opstellen van een adviesrapport hoe Rabobank het gebruik van applicaties 

kan optimaliseren en uitbreiden 

• Systemen: Power BI, MS SQL 

 

 

Stagiair, Junior BI Specialist 

Change Hairstyle 

www.change-hairstyling.nl 

feb 2020 – apr 2022 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderzoek naar hoe de organisatie managementinformatie kan verbeteren 

op basis van klantsegmentatie en klantverdeling met de inzet van Power BI. 

• Opzetten van klantsegmentatie 

 

 

 
  

http://www.rabobank.nl/
http://www.change-hairstyling.nl/


 

 

BIJBAAN 
 

Vulploeg Medewerker 

Albert Heijn  

www.ah.nl  

2015  -  2019 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Lossen van vrachtwagens en vullen van de schappen 

• Verdragen dat de winkel er verzorgd uitziet 

• Klanten helpen als zij een product niet kunnen vinden 

 

http://www.ah.nl/

