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OPLEIDINGEN
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Persoonlijke website:

Bachelor of arts: 

COMMUNICATIE & 

MULTIMEDIA DESIGN 

Hogeschool van Amsterdam 

2014-2019

VWO: 

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ 

Vechtstede college Weesp 

2007-2013

TALEN

NEDERLANDS 

Taal & Geschrift

ENGELS 

Taal & Geschrift

WERKERVARING

PRODUCTHERO, Amsterdam - User Experience Designer 

Februari 2019 - juli 2019 

     Fulltime werkzaam als User Experience Designer bij Producthero. Hier ben ik  

verantwoordelijk geweest voor het gehele user experience design gedeelte van 

de website producthero.com. Van onderzoek, sketching en prototypes tot 

de eindontwerpen. 

CANNERS, Amsterdam - User Experience Designer 

Augustus 2018 - januari 2019

     Fulltime werkzaam als User Experience Designer bij Canners. Mijn 

voornaamste taken waren doelgroep onderzoek doen, klantgericht ontwerpen, 

handschetsen en digitale schetsen maken, wireframen en adviezen op UX 

gebied geven. Daarnaast heb ik veel contact met klanten gehad en 

presentaties gegeven. De volledige case hiervan is te vinden op op mijn 

website: www.tbsnel.nl.

SOCIAL ELEPHANT, Utrecht - Stagaire User Experience Designer 

Juni 2016 - juli 2017

     Fulltime werkzaam als stagiaire met een eigen opdracht. Voor Social 

Elephant heb ik een mobile first template ontwikkeld. Hiermee kun je snel 

mobiele websites maken voor nieuwe en bestaande klanten. Ik heb veel 

onderzoek gedaan, UX/UI design toegepast en presentaties gegeven. 

ONDERDELENHUIS, Weesp - All-round medewerker 

Jan 2011 - aug 2018

     Parttime/fulltime werkzaam als Medewerker. Mijn voornaamste taken zijn 

het verkopen repareren en bestellen van onderdelen en huishoudelijke 

elektronica, maar ook producten als cartridges, koptelefoons, radio’s en 

telefoons. Verder veel klantcontact via de telefoon, mail en sociale media. 

TNT POST, Weesp - Postbode 

Aug 2008 - feb 2011

     Parttime/fulltime werkzaam als postbode en sorteerder bij TNT Post ter 

Weesp.

KIESPRODUCT, Amsterdam - Wordpress developer / All-round Designer  

Februari 2020 - augustus 2020 

     Fulltime werkzaam als Wordpress developer / All-round Designer bij 

Kiesproduct. Na +- 4 maanden freelancewerk voor Kiesproduct gedaan te 

hebben ben ik onder contract gaan werken. Gedurende die tijd ben ik 

verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen en bouwen van de website: 

css.kiesproduct.nl. Dit is volledig eigen werk geweest, inclusief designs (logo's / 

afbeeldingen etc.). De volledige case hiervan is te vinden op op mijn website: 

www.tbsnel.nl. Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen 

en maken van verschillende documenten (contracten, infographics, 

handleidingen etc.).

KENNIS & VAARDIGHEDEN

Sketch 

Adobe Creative Cloud 

Prototyping (Invision) 

CMS (Joomla, Wordpress)

HTML 

CSS 

SEO

TBSNEL DESIGN, Amsterdam - Freelance Designer & Developer 

Juli 2019 - heden 

     Freelance Designer & Developer als ZZP'er voor mijn eigen bedrijf TBSnel 

Design. Een aantal leerzame opdrachten kunnen uitvoeren, waarbij UX/UI 

research & Design, Brand Design en Development werk aan te pas is gekomen. 

Op mijn website, www.tbsnel.nl, kunt u dit werk terug zien. Momenteel ben ik 

nog steeds actief als freelancer.

https://css.kiesproduct.nl/
https://producthero.com/nl/nl/eur

