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BAS KROESE
UX/UI DESIGNER

OVER MIJ.

Mijn doel is om innovatieve en 
intuïtieve digitale producten te 
ontwerpen die het leven een 
stukje leuker én makkelijker 
maken.  Ik hou van het 
dynamische stadsleven, maar 
ook van het rustige platteland. 
Huidige sporten: squash en 
boulderen.Ook heb ik een 
fascinatie voor mixed martial 
arts (mma), maar enkel als 
toeschouwer...

Kernkwaliteiten

⯈ Combineren van analytisch 
en creatief vermogen.

⯈ Georganiseerd en 
gestructureerd werken, met 
oog voor detail.

⯈ Sterke schrijver.

⯈ Empathisch en maak 
gemakkelijk een connectie 
met mensen.

Tool ervaring

Figma

Sketch

XD

InVision

Illustrator

Photoshop

HTML & CSS 

WordPress

Elementor

Adobe Analytics

Google Analytics

Mouseflow

Optimizely

Pen & papier :)

UX/UI Designer
Actuals.io, Okt 2020 - Heden

Ontwerpen van de Actuals.io website. Verantwoordelijk voor UX en UI 
design, afgaande op bestaande stijlgids.

•

UX/UI Consultant & Designer
Digital Power, Oct 2018 - Present

Ontwikkelen van persona’s en optimaliseren van ontwerpen voor de 
website, gebaseerd op gebruikersdata en design best practices.

Ontwerpen van twee nieuwe web tools, gebaseerd op survey- en 
usability test data. Ik ontwikkel deze tools zelf via WordPress + Elementor.

Als Consultant, organisaties helpen te werken met UX data. Verkrijgen 
van waardevolle klantinzichten en daarop te acteren.

•

•

•

UX Design Consultant & Analist
KPN, Mrt 2019 - Apr 2020

Bruikbare inzichten verkrijgen over het gedrag van klanten door data uit 
webanalyses, heatmaps, sessie-opnamen en user tests te combineren.

Met deze inzichten de online UX van kpn.com optimaliseren en 
personaliseren, a.d.h.v. een AB-test intensief proces.

•

•

IT & Data Trainee
Calco, Dec 2016 - Apr 2018

Ervaring opgedaan met Scrum, SQL en front-end development 
(voornamelijk HTML en CSS).

Gewerkt als IT Consultant bij PostNL, full-time voor 11 maanden.

•

•

Beleidsadviseur & Visual Designer (stage)
Consulaat-Generaal in Kaapstad, Mrt 2016 - Aug 2016

Maakte illustraties, infographics en andere visuele content.

Organiseerde evenementen op gebied van technologie en innovatie.

Schreef speeches, beleidsdocumenten en subsidieaanvragen.

•
•
•

UX Design
CareerFoundry, 2018 - 2019
E-program. Onderwezen door UX industry leaders. Ingaande op het gehele 
UX ontwerp proces, van onderzoek tot testen en UI design.

Master, International Criminology
VU Amsterdam, 2014 - 2016

Bachelor, Bestuurs- & Organisatiewetenschappen 
VU Amsterdam, 2010 - 2013

Freelance Designer
Bas Kroese Design, Aug 2019 - Heden

Web- & interaction design, Logo design, Illustraties.•

ERVARING.

OPLEIDING.

KWALITEITEN.


