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earl.dw@gmail.com 

 

 

 

Vormgever met webtechniek in zijn vingers. Websitebouwer met vormgeversoog. 

 

Ervaren als 

User experience designer, webdesigner, interaction designer, frontend developer, beeldbewerker en 

illustrator. 

 
Ervaren met 

Html, css, php, Javascript, jQuery, Razor, C#, Photoshop, Illustrator, Wordpress, user-centered design, 

responsive design, tekst schrijven, tekst redigeren. 

 

 

 
Vaardigheden    

Adobe Photoshop  CSS  

Adobe Illustrator  HTML 

Microsoft Office  jQuery 

Talen    

Nederlands  Engels 

 

 

Kort profiel 

Het liefst speel ik een rol in alle  fasen van een project: eerste briefing, conceptualisatie, wireframing, 

design, prototyping, development en content- en tekstregie. 

Ik hou me vooral bezig met UX design, interaction design en frontend development, maar ben ook 

vertrouwd met branding, fotografie, illustratie, beeldbewerking en animatie. 

Ik voel me thuis in een informele werkomgeving waar met passie aan professionele producten 

gewerkt  wordt.   
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Werkervaring 

 

 

2015 - heden Homefinance BV 

 

Homefinance exploiteert een netwerk van financiële websites met zeer hoogwaardige informatie. 

 

Designer, front-end developer 

 

- Redesign van websites met verouderde ontwerpen. 

- Verder ontwerp en ontwikkeling van nieuwe websites aan de hand van extern 

basisontwerp. 

- Ontwerp en ontwikkeling van responsive en mobiele versies van bestaande 

ontwerpen. 

- Conversieverhoging van bestaande websites d.m.v. redesign UI en A/B testen.  

  

 

 

2002 – heden Freelance vormgever computergraphics 

 

Zeer diverse freelance taken, waaronder graphicsproductie voor televisie, website 

ontwerp/bouw, flash animatie, interface design en fotografie.  

 

2004 - 2011     Medewerker TV graphics 

 

- Bereiding graphics voor televisieprogramma's Thuis van Talpa en RTL Boulevard 

van RTL 4. 

- Prepareren videostills voor uitzending. 

- Kleurcorrectie. 

- Complexe fotomontages.  

- Begeleiden en adviseren beeldredactie. 

 

2002 - heden      (Web)designer / frontend developer 

 

- Ontwerp websites, van vroegste conceptualisatie tot post release finetuning. 

- Bouwen en programmeren websites. 

- Bouwen applicaties in Flash. 

- Aanpassen/toepassen huisstijlen. 

- Scripten/prototypen/ontwerpen interactie. 

- Template ontwerp t.b.v. CMS-systemen. 

- Bestaande websites aanpassen voor toepassing binnen CMS-templates. 

- Fotoreportage voertuigenportfolio. 
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2008 – 2013 RTL Nederland Videostrip online video advertising 

 

Videostrip plaatst traditionele en vernieuwende (vaak interactieve) advertenties rond en in online 

video’s. 

 

Designer, front-end developer 

 

- Ontwerp, bouw en programmeren van zeer diverse websites en pagina´s. 

- Ontwerp en programmeren van Flash videoplayer controlbars. 

- Ontwerp en productie van complexe en vernieuwende Flash gebaseerde 

reclame-uitingen binnen en rond online video's. 

- Ontwerp en drukbegeleiding diverse marketinguitingen als flyers, banners, 

mediakit-booklets etc. 

- Art-direction en aansturing/begeleiding van interne en derde partijen. 
 

  

 
2000 Designstudio Netdesign.nl 

 

De studio is gespecialiseerd in internet marketing en communicatie voor profit en non-profit 

organisaties. Als ontwerper gaf ik in samenspraak met de klant vorm aan meersoortige zakelijke 

websites en advertorials. 

 

Webdesigner 

 

- Ontwerp en ontwikkeling van een innovatieve 'one screen' interface voor een 

online beurs. 

- Ontwerp en ontwikkeling Flash dress up spel voor Vrouwonline. 

- Ontwerp televisiekrant Postbank. 

- Ontwerp vele websites VNU. 
 

 

 

1996 - 2000 R&D cel Medialab BV 

 

Medialab deed onderzoek naar informatieontsluiting, kunstmatige intelligentie en nieuwe 

mens/computer interactie. Het was een experimentele onderzoekscel van Origin, een 

internationale automatiseerder. Als enige ontwerper tussen 12 programmeurs drukte ik mijn 

stempel op nagenoeg ieder door Medialab ontwikkeld product.   

 

Digitale media-ontwerper 

 

- Vormgeving en bouw van vele kleine en grotere applicaties en websites. 

- Conceptualisatie en ontwerp van vernieuwende interfacemodellen. 

- Scripten van interactiestromen, tekstregie, cameraploeg begeleiding en 

interviews afnemen, vormgeven, illustreren en bouwen van vijf voorlichtings-

cdroms voor het Oogziekenhuis Rotterdam. 

- Vormgeving en drukbegeleiding van divers publicitair materiaal, waaronder 

uitnodigingen, posters en cd-labels van Medialab seminars. 

- 3D animatie voor nieuw te maken programma t.b.v. Boekenbeurs Frankfurt. 
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Opleiding 

 

1989 - 1996 HBO Beeld en Media Technologie, Kunst en Media Technologie, Hogeschool voor de 

kunsten, Utrecht. 

 

Stage bij MediaVision, animaties, interfaceontwerp en ontwikkeling voor 

beeldplaatgeoriënteerde publieksinformatiesystemen en cursussen. 

Afgerond. 

 

  

Overige trainingen 

 

 Cursrus Interaction design 

 Cursus HTML 5 en CSS 3 

Cursus Persoonlijke effectiviteit 

 


