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Bart Koether (25) is webapplication developer bij Netcrew

„Alles mogelijk tegenwoordig”
ren bij het ontwerpen van een programma. Bij het ontwerpen werken we vooral met codes. Die
kunnen heel ingewikkeld zijn.
Vaak is het codeerproces een stuk
ingewikkelder wil je iets gemakkelijk verkrijgen.”
Informatica is een snel veranderende sector en dat heeft ook gevolgen voor diegenen die erin
werken. „Je moet je voortdurend
bijscholen. Ik doe dat vooral door
magazines te lezen en op het internet naar nieuwigheden te zoeken.”
In totaal zijn ze met vier in het bedrijf. „Leuk als je goed kunt opschieten met iedereen en dat is
hier zeker het geval. Om de werksfeer nog wat te verbeteren gaan
we iedere week samen ’s middag
iets eten.”
Veel hobby’s heeft Bart niet.
„Wekelijks een keertje gaan
zwemmen, af en toe wat lezen en
in het weekend uitgaan zoals iedere jonge gast”, klinkt het bij Bart
die nog thuis woont.
(Thomas Dubois)

IEPER – Een kijkje
nemen op de werkvloer van Netcrew is
een stap in een wereld vol technologische snufjes en termen. Het is de 25-jarige Bart Koether uit
Boezinge die wat
meer uitleg geeft over
hoe het er bij het bedrijf aan toegaat.
Q
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p het Ieper Business Park vinden we in de module met
nummer 43 Netcrew. Een kersvers
bedrijf dat zich specialiseert in het
maken van websites. Een van hen
is Bart Koether. Hij is dagelijks
bezig met de optimalisatie van de
webapplicaties.
„Kort gezegd betekent dit dat ik
webapplicaties ontwikkel. In het
vakjargon ook wel bekend als het
ontwikkelen van het CMS, het
content managing system”, gaat
Bart van start. „Simpel gezegd
werk ik aan het systeem dat ervoor
zorgt dat de gebruiker van de website zonder veel problemen teksten
en foto’s kan uploaden op de website.”

Evolutie

Een website is tegenwoordig meer
dan enkel pagina’s met tekst en
foto’s. „In de loop der jaren is alles enorm geëvolueerd. Nu is het
ook mogelijk om een online winkel in de website te verweven. Zo
goed als alle vragen van de klant

Op foto de werknemers van Netcrew met v.l.n.r. Bart Koether, Brecht Verslyppe, Kris Vanhuyse en Jos Vanhaute. (Foto
dvdb)

kunnen verwerkt worden in het
basissysteem. Vooral de aard van
de website bepaalt de mogelijkheden”
Bart zelf heeft geen rechtstreeks
contact met de klant. „Behalve als
er vragen zijn over het gebruik
van het systeem, dan kunnen ze
telefonisch of per mail bij mij terecht.” Dat basissysteem wordt
telkens aangepast en verbeterd.
Daar houdt Bart zich elke dag mee
bezig.

Jong bedrijf

Bart werkt sinds april bij het bedrijf. „Netcrew zelf bestaat nog
maar sinds januari en is dus vrij
jong. Het is een afsplitsing van
een bedrijf dat oorspronkelijk in
Poperinge zat. Oprichter Kris
Vanhuyse ken ik nog van vroeger.
Hij vroeg me of ik het niet zag zitten om hier te beginnen en zo geschiedde.”

Voor Bart bij Netcrew begon
werkte hij als informaticaverantwoordelijke bij Mirom Menen.
„Daar was het pakket breder en
bleef alles wat op de basis hangen.
Hier kan ik dieper ingaan op een

„Mijn passie voor
de computer
begon met
spelletjes spelen”
welbepaald onderdeel van het
technologieproces en dat is wel
plezant”, zegt de Boezingenaar.
Bart is opgegroeid met de computer en leerde het al doende. „Het
begon met het spelen van spelletjes. Gaandeweg begon ik van alles te proberen om te zien wat het

resultaat zou zijn. Instellingen veranderen maar even goed prutste ik
aan de hardware van de computer.
Uiteindelijk ben ik afgestudeerd
als bachelor in de toegepaste informatica aan de Kortrijkse Katho”, verduidelijkt Bart.

Gebruiksgemak

De taak van Netcrew bestaat erin
om een website van begin tot einde te ontwerpen. „Het valt op dat
meer en meer bedrijven of particulieren een eigen website willen.
Mijn belangrijkste taak in het proces is ervoor zorgen dat het gebruiksgemak van de applicatie bijzonder hoog ligt.”
Ook snelheid is een belangrijke
factor. „Als het te lang duurt om
iets toe te voegen aan de webstek
zal de klant automatisch afhaken
en ontevreden zijn. Kort samengevat zijn snelheid en gebruiksgemak de twee belangrijkste facto-
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Adres : Netcrew, Ter Waarde 43,
8900 Ieper. Telefoon : 057 77 00 70
, gsm : 0477 22 07 53.
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Aantal werknemers :

4

Ontstaan : begin 2009 als afsplitsing van een Poperings bedrijf
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Zaakvoerder :

Kris Vanhuyse

Hoofbezigheden : Netcrew ontwikkelt websites op maat van A tot Z,
verder zorgen ze voor de nodige begeleiding bij de opstart.
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