
OVER MIJ.

Ik ben René van Vuuren (1987), UX-designer en Webdeveloper. 
Mijn interesses in de digitale wereld werden opgewerkt door Sint-
Lucas (2007). Met mijn studie Interaction Designer (2019) aan de 
HAN heb ik me verder gespecialiseerd.

Inmiddels heb ik meer dan 10 jaar ervaring in de digitale wereld 
en heb ik gewerkt aan responsive websites, web-apps voor 
 e-commerce/ webshops en apps. Van (interaction) ontwerp 
tot front-end/back-end development.

CONTACT.
Schepenhoek 250
5403 GD Uden
06-11 417 012
contact@wieisrene.nl
www.wieisrene.nl

MIJN PASSIE.

Problemen en vragen oplossen met het Design Thinking-proces. Een 
creatieve designer met sterke affiniteit voor User Experience. Voor mij 
staat de gebruikers staat altijd centraal, ofwel User Centered Design,

Van doelgroep onderzoek met persona’s tot prototyping met o.a. wire-
frames, user-flows & user-tests naar uiteindelijk product met A/B tests 
& surveys. Succesvolle oplossingen bedenken voor gebruikers, waarmee 
zij zo eenvoudig en simpel mogelijk hun doel(en) kunnen bereiken. 

MIJN WERKERVARING. Weemen web | print | promo
Webdesigner & Webdeveloper
April 2011 – september 2019
Vanaf 2011 de webafdeling mee opgestart, daarbij 
verantwoordelijk voor zowel het design als het 
technische proces van websites en webshops.

Frankwatching
UX designer & developer
September 2019 - heden
Vanaf september 2019 actief in het nieuwe team 
Digital Xperience in de rol van UX-Designer en 
developer. Voor (door-)ontwikkeling van het plat-
form, eventsites en nieuwsbrieven. Optimaliseren 
van de journey van de gebruiker en het verhogen 
van de conversies.

UX-Designer - Front-end & Back-end developer

Gemeente Uden
Optimaliseren gebruikerservaring
Maart 2010 - maart 2011
Project Digitale Dienstverlening: Verbetering en 
vernieuwing van de website en aanvraag/afwik-
keling digitale producten/diensten. 

Graphiset BV
November 2007 - mei 2008
Augustus 2005 - Januari 2006 (stage) 
Allround studiomedewerker: Ontwerp/DTP tot  
realisatie van Web-/Multimediaproducties 

ID and more
ZZP-er / Freelance
Juli 2008 – heden
Sinds 2008 actief als zelfstandige in zowel de 
online als de offline-wereld. Van het realiseren 
van websites tot het begeleiden van drukwerk.

Online - Ontwerp / Front-/Back-end developer 
Offline - Grafisch ontwerp - Drukwerk

Koek (voorheen Sense-I)

Juli 2006 - September 2006
Februari 2006 - juli 2006 (stage)
Allround medewerker: Ontwerp tot realisatie 
van website en websiteapplicaties (Front-end).
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MIJN OPLEIDING.

MIJN SKILLS.

VRIJWILLIGERSWERK.

HBO, HAN te Arnhem
CMD  | Interaction Design (Deeltijd) 
2016 - 2019
Diploma behaald in 2019

rksv UDI’19/CSU te Uden
2005 - heden
PR-commissie rksv UDI’19/CSU
Eindverantwoordelijk voor de CMS=website (ontwerp/bouw incl. koppeling KNVB/onderhoud) en 
narrowcasting (ClubTV). Daarnaast zorg voor (digitale) vernieuwing binnen de voetbalclub en onder-
steuning bij reclame/pr-uitingen (flyers, posters & spandoeken) van verschillende commissies.

Organisator (jeugd)activiteiten rksv UDI’19/CSU
Organiseren van diverse (jeugd-)activiteiten voor leden van UDI’19. Van kleine activiteiten van 10 
personen tot activiteiten met 300 deelnemers en 100 stafmedewerkers. Daarnaast mede-organisator 
van alle activiteiten rondom het 100-jarige jubileum, met als slotstuk het jubileumweekend met in 
totaal 2.500 bezoekers. 

Wijkraad Bogerd/Vijfhuis te Uden
2004 - 2013
Webmaster van website van de wijkraad, daarnaast ondersteunen bij de uitwerking van diverse com-
municatiemiddelen (brieven, flyers & posters).

Stichting Jeugdvakantie-activiteiten Uden
2004 - 2013
Ontwerper en bouwer/beheerder van de website. Maar ook ondersteunen in het vervaardigen van 
de communicatieuitingen (flyers, posters, e.d.). de kindervakantieweek. Maar ook begeleiden met het 
drukwerk proces van kiezen van papiersoort tot keuze van de drukkerij.

HBO, Fontys te Eindhoven
ICT & Media Design
2009 - 2010

MBO, Sint Lucas te Boxtel
2003 - 2007
Communicatie & Vormgeving
Diploma behaald in 2007

HBO, HAN CvVO te Arnhem
Minor Ondernemen
2017-2018

Figma
Sketch
InVision
InVision Studio
Proto.io
Adobe XD

HTML/HTML5 
CSS/CSS3 
PHP 
MySQL 
JS / Jquery

Adobe Dreamweaver
Adobe Animate
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Acrobat
Adobe Premiere

Microsoft Office

ISI Docuboxx
XpressionManager
XpressionReloaded

Enfocus Pitstop
Enfocus Switch

HBO, HAN te Arnhem
Communicatie Multimedia Design (CMD)
2008 - 2009
Propedeusediploma behaald in 2009

VMBO, Udens College te Uden
1999 - 2003
Theoretisch & Economie
Diploma behaald in 2003
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