Curriculum Vitae
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Adres:

Jeroen Kouwe
Jeroen Martijn
12 november 1976
Arnhemseweg 54
6991 DP Rheden

Telefoon:
E-mail:
Website:
LinkedIn:

06 - 21823280
jeroen@2hatch.nl
www.2hatch.nl
linkedin.com/in/spiral

Profielschets
Sinds 2003 werk ik met veel plezier als Design Lead, UX Designer, Researcher en Projectleider. Deze rollen vervulde ik als
zelfstandig ondernemer, freelancer en in loondienst in diverse organisaties en teams.
Samen met anderen ontwierp en bouwde ik in de afgelopen 20 jaar diverse internet- en intranet sites, portalen, applicaties,
design systems, exhibits en de bijbehorende user interfaces. Door mijn uitgebreide ervaring in de design discipline en met
mijn passie voor ontwerp, onderzoek, techniek en dienend leiderschap, werk ik makkelijk samen met mensen in
verschillende vakgebieden en organisatieonderdelen.
In mijn werk (maar ook privé) ben ik graag bezig met innovatie, experimenteren en pionierswerk. Het analyseren en oplossen
van problemen zit verankerd in mijn aard. Ik ben altijd op zoek naar manieren om mijn omgeving (en mezelf) te verbeteren.

Mijn manier van werken in 10 trefwoorden.
kennisdelen, initiatief, coach
Kennisdeling en samenwerking zijn voor mij sleutelwoorden in een succesvol ontwerpproces met meerdere collega’s en
verschillende teams. In de afgelopen jaren heb ik voor de teams/afdelingen waarin ik werkzaam was met succes trainingen,
kennisdeel- en ontwerpsessies georganiseerd. Naast mijn werk voor teams en afdelingen ben ik ook graag coach en
vertrouwenspersoon voor collega’s.
Ik werk graag samen met anderen, maar kan ook prima zelfstandig functioneren. In mijn werk neem ik altijd de tijd voor
vragen van en overleg met collega’s. Ik heb het vermogen ingewikkelde zaken eenvoudig uit te leggen.
empathisch, verantwoordelijk, overzicht, detailgericht
Als ontwerper, onderzoeker, leider en als persoon leef ik mij graag in in anderen, ik wil weten wat er omgaat in mensen en
vraag altijd door tot de kern. Ik voel me verantwoordelijk voor het gezamenlijke proces en het toevoegen van waarde.
Ik creëer overzicht en let tegelijkertijd op de details, een groter geheel kan ik goed opdelen in kleinere, beter te hanteren
onderdelen. Een scherpe blik en een uitstekend geheugen helpen mij bij het zorgvuldig uitvoeren van mijn werk.
analytisch, probleemoplosser, creatief, flexibel
Voordat ik ergens aan begin analyseer ik eerst de achterliggende vraag en mogelijk al aanwezige kennis in de organisatie.
In moeilijke problemen kan ik me vastbijten en ik ben pas tevreden als ik een goed antwoord heb gevonden.
In het proces van probleem naar oplossing sta ik open voor alle mogelijke vragen en antwoorden, binnen bestaande
beperkingen. Ik heb het vermogen om snel te schakelen, steeds nieuwe paden te verkennen en daarin nieuwe antwoorden te
ontdekken.
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Werkervaring
Een overzicht van relevante werkervaring in de afgelopen 20 jaar.
Projecten gemarkeerd met een sterretje * licht ik verder toe onder ‘Recente projecten’.

augustus 2018 – heden
4 jaar en 4 maanden

Design Lead en UX Architect bij KVK in Utrecht (freelance)
Werkzaamheden: ontwerp, onderzoek, informatiearchitectuur, designmanagement en
stakeholdermanagement
•
•
•
•
•
•

augustus 2015 - maart 2018
2 jaar en 8 maanden

Interactie ontwerper en usability expert bij de Belastingdienst in Utrecht (freelance)
Werkzaamheden: onderzoeken, (her)ontwerpen en concepting van producten en diensten
•
•
•
•

april 2014 - mei 2015
1 jaar en 2 maanden

Herontwerp portalen (Mijn Belastingdienst, Zakelijk portaal en Mijn Toeslagen)
Verbetertraject Belastingdienst Design System (genaamd ‘iBieb’)
Organisatie, trainingen, uitvoering en rapportage gebruikerstesten
Technisch en functioneel herontwerp fysiek usability lab

User Experience Designer bij ABN AMRO bank in Amsterdam (freelance)
Werkzaamheden: onderzoeken, ontwerpen en concepting intranet portal
•

januari 2007 - heden
15 jaar en 11 maanden

Informatiearchitectuur en design voor KVK.nl *
Ontwerpen en ontwikkelen van het KVK Design System *
Begeleiden van ontwerptrajecten voor KVK producten en diensten
Ontwerpen UBO registers en UBO Terugmelden portaal
Organiseren en uitvoeren gebruikersonderzoeken, expert reviews en adviestrajecten
Begeleiding en coaching van collega’s in diverse trajecten

Intranet portal Test & Release Management

User Experience consultant via 2Hatch intereggtive (eigen ontwerpbureau)
Werkzaamheden: strategie, aansturen designers en developers, concepting, onderzoeken,
ontwerpen, ontwikkelen van websites, applicaties, games en campagnes
Kleine selectie projecten:
• Zorgcampagne voor Interpolis
• Quiz/game systeem: online multiplayer quizzen voor o.a. publieke omroepen (NPO,
NTR, EO, AVROTROS) en onderwijsorganisaties
• Bouw en onderhoud SchoolTV websites en applicaties voor NTR

juli 2005 - januari 2007
1 jaar en 7 maanden

Interaction designer en multimedia ontwikkelaar bij iMedia / Kiss the Frog in Delft
Werkzaamheden: ontwikkelen exhibits en games voor musea en tentoonstellingen
•
•
•
•

maart 2003 - juni 2005
2 jaar en 4 maanden
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Kröller-Müller museum
Museum voor Beeld en Geluid: Media Experience
Nemo Science Museum
Hong Kong Wetland Park

Project manager en Interaction designer bij publieke omroep Teleac/NOT in Hilversum
Werkzaamheden: managen van grote internetprojecten (o.a. PeuterTV en SchoolTV) en
ontwerpen en ontwikkelen websites, applicaties en games bij tv-programma's
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Opleidingen
Mijn opleidingen en trainingen vanaf de middelbare school tot heden.
2003 - heden

Aanvullende trainingen (o.a.)
• Leiderschap (divers), UX DesignOps, UX strategy, stakeholder management
• user research, design thinking, service design, design sprint, UX/Interaction Design
• Axure, Sketch, InVision, Figma
• Agile, Scrum, SAFe

2001 - 2002

European Media Master of Arts in Interactive MultiMedia: Master-degree (MA)
University of Portsmouth en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, cum laude afgestudeerd
Thesis over tangible interfaces als brug tussen virtualiteit en realiteit

1998 - 2001

Interaction Design: Kunsttechnisch Ingenieur (Ing)
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Afstudeerstage bij Philips Design in Eindhoven
Scriptie over text input, het invoeren van tekst in (computer)systemen

1996 - 1997

Hogere Informatica
Hogeschool Arnhem Nijmegen

1990 - 1996

VWO, Sonsbeek College in Arnhem en Vrije School, Karel de Grote College in Nijmegen

Kennis, kunde en passie
Een overzicht van mijn belangrijkste vaardigheden.
leiderschap

•
•
•
•
•

stimuleren van samenwerking, kennisoverdracht en kwaliteitsverbetering
ontwikkelen van werkwijzen en standaarden
begeleiden en coachen van collega’s
organiseren van trainingen en workshops
project-, account- en stakeholder management

ontwerp en onderzoek

•
•
•
•
•
•
•

user experience (UX), interaction (IxD) en user interface (UI) design
product en service design
user research (o.a. usability testing)
information architecture
concepting en strategie
toegankelijk en inclusief ontwerpen (o.a. via WCAG richtlijnen)
schetsen, wireframing en prototyping

ontwikkelen

•
•
•

agile design en research
samenwerken met/in Scrum-teams (Agile, Scrum, SAFe)
opstellen, refinen en prioriteren van epics, features en user stories

software (o.a.)

•
•
•
•
•

Sketch, InVision, Axure, Figma (en andere design/prototyping software)
User research tooling zoals Morae, UsabilityHub, Lookback, Optimal Workshop
Jira en Confluence, issue tracking, versiebeheer
diverse flowchart en wireframing tools
Adobe CC (Photoshop, Illustrator, Indesign)

persoonlijke passies

•
•
•
•

smart home automation
ontwerpen met Lego
fotografie
bordspellen en table-top roleplaying games
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Recente projecten/trajecten
Een selectie van door mij recent uitgevoerde werkzaamheden

Informatiearchitectuur en design voor KVK.nl
Tijdpad:
Mijn rol:
Team:
Uitvoering:

september 2020 – heden, beoogde livegang in februari 2023
Informatie- en UX Architect, design team facilitator
Product Designers, Architecten, Marketeers, Analisten, Content Creators en diverse Scrum teams
Workshops, schetsen, wireframes, templates, componenten, taxonomie, informatiearchitectuur

Onderzoek onder eindgebruikers (ondernemers) en stakeholders wees uit dat de structuur en lay-out van KVK.nl dringend
aan vernieuwing toe was. Op mijn initiatief ontwierpen we een nieuwe informatiearchitectuur, taxonomie, menu-structuur
en diverse nieuwe pagina templates. De informatiearchitectuur is de basis voor de nieuwe indeling van KVK.nl bij de migratie
van een verouderd naar een nieuw CMS in februari 2023.
Mijn werkzaamheden:
• gebruikers- en stakeholderonderzoek
• organiseren van workshops
• stakeholder management
• requirements analyse
• informatiearchitectuur (o.a. taxonomie, content inventory, menu-structuur)
• strategie en planning
• schetsen en wireframes

Ontwerpen en ontwikkelen van het KVK Design System
Tijdpad:
Mijn rol:
Scrumteams:
Uitvoering:

begin 2019 – oktober 2022
Product Owner, UX/Interaction Designer
Product Owner, Visual Designers, Front-end Developers, Tester, Scrummaster
Schetsen, wireframes, prototypes, research, informatiearchitectuur, bouwen in Sketch, documenteren

KVK heeft sinds 2018 een goed gevuld Design System, maar in 2020 hebben wij besloten dit bestaande systeem voor een
groot deel opnieuw op te bouwen.
Na een intensief voortraject (waarvan ik een van de initiatiefnemers was) zijn we in 2019 een ‘proof of concept’ team gestart
(genaamd ‘Praxis’) dat zich bezighield met uitbouwen van het bestaande Design System. Van dit team was ik interim Product
Owner, naast mijn werk als UX Designer voor een ander product team en mijn rol als Lead van het Design chapter.
Het traject met team Praxis was succesvol en medio 2020 is een dedicated Design System team opgericht (genaamd
‘Matrix’). Ik was hiervan een van de ‘founders’ en in dit team werkte ik als UX designer intensief samen Product Owner,
Visual Designers, Front-end Developers en onze stakeholders/gebruikers.
Mijn belangrijkste bijdragen aan het KVK Design System en team Matrix zijn het opzetten van het ‘Design System proces’, de
informatiearchitectuur van de design- en development libraries en de focus op generiek, modulair en herbruikbaar
ontwerpen en ontwikkelen.
Mijn werkzaamheden:
• concepting
• requirements analyse
• epic, features en stories schrijven en ‘mappen’
• schetsen, wireframing, prototyping
• informatiearchitectuur van de libraries
• generieke bouwstenen ontwikkelen en documenteren
• ondersteunen van de Visual Designers en Front-end Developers
• visie, strategie, proces en stakeholder management (in nauwe samenwerking met de Product Owner)
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