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Over mij

Skills

Sinds jongs af aan ben ik bezig met het bewerken van foto’s en
video’s. Hierdoor altijd in de weer geweest met PS, AE, C4D
en dergelijke. Daarnaast zijn mijn skills en mijn passie voor design
verder tot stand gekomen tijdens mijn studie. Dit begon tijdens
mijn bachelorstudie Informatiekunde waar ik vooral de technische
kant van multimedia-ontwerp leerde kennen. Hierdoor merkte ik dat
mijn interesse meer lag bij een mooi & efﬁcient user-centered design
en de achterliggende theorie hiervan. Dit is gegroeid tot een passie
voor het ontwikkelen van de beste visuele en praktische ervaringen
voor elk type media of webgerelateerde inhoud. Naast mijn nerdyvaardigheden ben ik fotograaf en groot sportliefhebber.

Design: UX/UI graphics • User journeys •
Concept sketches • Brand identity •
Wireframes & mock ups • (3D) Motion design
(After Effects) • 3D graphics (Cinema4D)

Opleiding

Informatiekunde / Bsc
2015 - 2018, Universiteit van Amsterdam

Tijdens de studie Informatiekunde op het Sciencepark in
Amsterdam heb ik verschillende inzichten verkregen op het gebied
van ICT. Meerdere vakken waren gericht op programmeren met
Python en data visualisaties. Mijn interesse tijdens deze periode ging
echter vooral uit naar de multimedia-onderwerpen waarbij visuele
creativiteit werd vereist.

New Media Design / Msc
2018 - Heden, Universiteit van Tilburg

In mijn masterstudie heb ik ervaring en kennis opgedaan over
interactieve technologie, ontwerpprocessen, creativiteit en hoe
mensen nieuwe media gebruiken. Hierdoor ben ik als New Media
Design student klaargestoomd om een expert op het gebied van
content- en interactieontwerp te worden, die weet hoe je design kunt
testen en met wetenschappelijke inzichten naar een hoger plan
kunt tillen.

Prototyping: Rapid prototyping in low/high
ﬁdelity (Invision)
Onderzoek: Data/experiment analyze &
persona hypothese • A/B Testing •
Kwantitatief & kwalititatief experimenteel
onderzoek
Samenwerking: Agile • Neemt initiatief •
Kritisch • Detail focussed • Flexibel •
Communicatief en sociaal sterk • Open minded
Bekend met: Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Adobe After Effects • Adobe Premiere
• Adobe Lightroom • Adobe Indesign • Invision
• Sketch • Cinema4D • Android Studio •
Wordpress • HTML • CSS • PHP • Python

Interesses & prestaties
Oud-Eredivisiespeler basketball (jeugd) in
Amsterdam & Hoofddorp
“Commended” 1/10 Fotograaf in de Sony
World Photography Awards in 2017 (Youth)
ZZP’er - fotograﬁe, vormgeving & webdevelopment

