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Profiel
Als IT'er ligt mijn toegevoegde waarde in de unieke combinatie van kennisvelden
communicatie, techniek en ontwerp. Ik ben op al deze vlakken inzetbaar en vooral sterk
wanneer een combinatie van deze drie gewenst is. Verder kenmerk ik mezelf door een
absolute gedrevenheid en de wens om mezelf te blijven ontwikkelen.
Vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•

Geschoold als functioneel én grafisch ontwerper.
Ontwerper van diverse applicatietrainingen en auteursystemen.
Grondige kennis van graphical design, human computer interaction, prototyping,
multimedia en object oriënted programming.
Ervaren teammanager.
Bekend met de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerpsychologie,
didactiek en E-learning.
Gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie en
pensioencommunicatie.
Vaardig in het stimuleren en enthousiasmeren van mensen.

Prestaties
•

•

•
•

Ik heb circa vijftien websites ontworpen en gebouwd, zowel functioneel als
grafisch. Klanten waren steeds uitermate tevreden. (Heeft u een eigen website
met voorbeelden van uw werk, vermeld dit dan in uw cv.)
Als teammanager heb ik met succes een reorganisatie doorgevoerd, met als
resultaat enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en een omzetstijging van
25 procent.
Als lid van het MT was ik de initiator van de (succesvolle) koerswijziging van
organisatie X richting E-learning.
Voor organisatie X heb ik een vijftal nieuwe, grote klanten binnengehaald.

Werkervaring
Functioneel ontwerper
Als functioneel ontwerper heb ik tientallen gecompliceerde systemen ontworpen, voor
met name opdrachtgevers in het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld daarvan is systeem
X.
Bouwer van websites
Als webdesigner heb ik tientallen uitstekend functionerende websites gebouwd. Ik was
daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het concept, maar ook voor het grafisch
ontwerp en de daadwerkelijke bouw. Sommige van deze websites waren technisch erg
gecompliceerd. Een mooi voorbeeld daarvan is Website Y.

Manager
Als interim-manager van een team van dertig engineers heb ik een reorganisatie
succesvol afgesloten. Na deze reorganisatie waren de medewerkers weer gemotiveerd en
steeg de omzet met 25 procent.
Verkoper
Ik ben als ontwerper zelf actief op zoek gegaan naar nieuwe markten en nieuwe klanten.
Daardoor heb ik voor vele opdrachtgevers nieuwe accounts binnen weten te halen, zoals
bijvoorbeeld organisatie A en B.
Opleidingen
1992 – 1997 Hbo Informatica te Amsterdam
1987 – 1992 Mbo ICT Applicatieontwerper te Purmerend
1982 – 1987 Havo Guldianus College in Purmerend

