UX designer & researcher
Giel Claessens

Pro el
Als UX-designer voel ik me verantwoordelijk om verschillende type
eindgebruikers te leren kennen en hen de beste ervaring te geven met
het product of dienst. Ik vind het een mooie uitdaging om de opdracht
van de klant scherp te krijgen en de beste oplossing binnen de
mogelijkheden neer te zetten.
Mijn voorkeur gaat uit naar een organisatie die een mooie balans zoekt
tussen commercie en idealisme.

Personalia
Giel Claessens

ux@gielclaessens.nl

Specialiteiten

Relevante software

• Combineren data en design

• Sketch, Figma

• Snel conceptmatig werken

• Adobe pakket

• Usabilitytests en interviews

• Axure

opzetten en uitvoeren
(031)6 - 284 00 877

Arthur Tansleyweg 13
1349 ES Almere

• Werkende prototypes maken

• Trello

Relevante werkervaring
2022 - nu

Geboren op 25-04-1979

• Miro

Freelance UX designer / researcher, Almere

2007 - 2021 UX designer / researcher. Independer.nl, Hilversum
De laatste jaren leverde ik veel conceptmatig
werk voor verschillende productgroepen. Daarnaast zette
ik (regelmatige) usabilitytests op en begeleidde
UX-stagiaires.

Eigenschappen

2020 - nu

Eigenaar Riet- en ruigtekapper
In mijn eigen goedlopende onderneming gebruik ik Lean
UX om ideeën te toetsen en binnen korte tijd zonder veel
kosten “live” te zetten. Zowel on- als o ine.

• Collegiaal
• Betrouwbaar

2006 - 2007 Developer / interaction designer. Plustien, Utrecht
2006 - 2007 Freelance interaction designer

• Ondernemend

2006

Ontwikkelen diabetesgereedschap in samenwerking met
externe opdrachtgever, doelgroep, medici, Universiteit
Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

2005 - 2006 Interaction design en usability. Stage en werk Variomatic,
Amsterdam
2000 - 2002 Developer, Neroc Packaging, Nijkerk
1999 - 2000 Gra sch intermediair. Stage Neroc Packaging, Nijkerk
1998 - 1999 Gra sch intermediair, Stage A-Z design, Hattem
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Opleidingen en cursussen
2021

Content square Fundamentals
Certi caat behaald (3 dagen)

2020

Growth hacking bij Growth Tribe
Certi caat behaald (5 dagen)

2017

Usabilityonderzoek cursus door Vals plat (2 dagen)

2017

Workshop People, process en carreers door Peter Boersma
(1 dag)

2016

Lean startup workshop met Aim for the moon (3 dagen)

2015

Workshop “ontwerpen van exibele
informatiearchitecturen” (1 dag)

2006

European Master of Media and Arts, diploma behaald

2002 - 2006 Interaction design. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(HKU)
1996 - 2000 Opleiding Gra sch intermediair, Gra sch lyceum Zwolle
1993 - 1996 HAVO, Groene Driehoek Hoogeveen

Overig
Gesorteerd op relevantie
2019 - 2021 Stagebegeleider van verschillende UX stagiaires
2021

Workshops geven in zeisen

2021 - nu

Permacultuur jaartraining

2015

Hackathon “hacking health” in Nijmegen

2012

Regiohack in Enschede

Regelmatig ga ik naar conferenties die raakvlakken hebben met het
vakgebied bijvoorbeeld UXLX, Design by re, Chi, Creative Mornings,
UX cocktail hour.

Interesses en hobby’s
• Permacultuur tuinieren
• Zeisen
• Dansen: Argentijnse tango, vrij dansen
• Meditatie en yoga
• Datavisualisaties maken
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