Curriculum Vitae
Naam: E.H. Grimm (Hans)
Woonplaats: Uithoorn, NH
Geboortedatum: 8 december 1957 te Amsterdam
Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen (geb. 1992 en 1994)
In bezit van VAR/WUO.
Actueel exemplaar van dit CV altijd downloadbaar op http://hans.grimm.nl
LinkedIn profiel met recommendations: http://www.linkedin.com/in/hansgrimm
Vaardigheden
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•

Website en webapplicatie vormgeving en ontwikkeling
Interactie ontwerp
Webtoegankelijkheid
Webrichtlijnen
Webstandaarden (W3C), Cross-browser compatibiliteit
Webstrategie
Fotografie
Webredactie

Programmatuur
•
•
•
•

Adobe: Dreamweaver, Flash, Photoshop, Illustrator, Fireworks, Contribute, Acrobat
Microsoft: Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook, SQL Server, Internet Information
Server, Visual Webdeveloper, Windows Server 2003/2008
CMS: SmartSite, Typo3, W3S SmartObjects, Joomla, Drupal, Tridion, Umbraco, ModX,
KirbyCMS
Overig: Electric Rain Swift3D (3D vormgeving en animatie), Flash video, MySQL, Unix,
Linux, Coda, Sublime Text, TextMate, MacOS

Programmeer- en opmaaktalen/technieken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HTML5 / XHTML
Responsive development
CSS
CSS preprocessing: SASS + Compass, LESS
Responsive en grid frameworks: Foundation, Bootstrap, Bourbon, Inuit
Javascript
jQuery
AJAX
XML/XSLT
ASP/VBScript
SQL
PHP
Flash Actionscript

Talen
•
•

Nederlands (zeer goed)
Engels (zeer goed)

•
•

Duits (redelijk)
Frans (redelijk)

Vakgerichte opleidingen, certificeringen, trainingen
•
•
•

Smartsite Site Management (Seneca, Delft)
Toegankelijk websitebouwer (Stichting Bartimeus Accessibility, Utrecht)
Cursus Video voor Internet (Media Academie, Hilversum)

Eigenschappen
Creatief, flexibel, communicatief en redactioneel sterk, aanpakker, zelfstarter, pragmatisch,
groot probleemoplossend vermogen, vasthoudend, geen 9-5 instelling. Ik leer snel, en houd
mezelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Altijd bereid iets nieuws te proberen, word
enorm geprikkeld door nieuwe uitdagingen. Gevoel voor humor, vind snel mijn weg in een
organisatie. Ervaring met leidinggeven.
Associaties
•

•
•
•
•
•

Adviesgroep Webrichtlijnen (landelijk overleg- en beslisorgaan over webrichtlijnen,
bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, certificeringsinstanties
en belangengroeperingen). Lid sinds de oprichting in 2008.
Fronteers (vakvereniging voor front-end developers)
Ondernemersvereniging Uithoorn
Business-to-Business club Heemstede
Platform Nieuwe Media (interdepartementaal overlegorgaan), tot eind 2008
Contactpersonenoverleg Rijksbrede Taxonomie (interdepartementaal overlegorgaan),
tot eind 2008

Bijeenkomsten, seminars, congressen (recent)
•
•
•
•
•
•
•
•

Congres Intranet 2009 (maart 2009)
Barcamp Webrichtlijnen & Web 2.0 (juni 2009)
Seminar WCAG 2.0 (december 2009)
Fronteers Congres Amsterdam (oktober 2011, oktober 2012)
Workshop Javascript
(Utrecht, 24 april 2013)
CSS Day
(Amsterdam, 13-14 juni 2013)
Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid
(Utrecht, 20 juni 2013)
Fronteers 2013, Internationaal frontend developers congres
(Amsterdam, 10-11 oktober 2013)

Andere talenten en passies
•
•

Fotograaf (lid Fotogroep Aurora, nationale en internationale successen) www.hanstakespictures.com - www.aurorafoto.nl
Basgitarist in Volbeatz (www.volbeatz.nl)

Opleidingen algemeen
•
•
•

VWO (Atheneum): 1970 – 1976
WO (Rechten): 1976 – 1978 (afgebroken)
Diverse vakgerichte opleidingen binnen het bankwezen

Projecten en opdrachten
ING Bank
Opdrachtgever
ING
Periode
Februari 2014 - nu
Rol
Front-end webdeveloper, CSS-expert en Accessibility evangelist
Omschrijving opdracht
Werken aan de HTML/CSS stijlgids, "The Guide", die ING-breed wordt ingezet. Tevens verlenen
van front-end support aan de bouwteams van ING Beleggen.
Lid van de ING-brede Werkgroep Accessibility.
Programmatuur en talen
HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, LessCSS, Bootstrap
Relevante URL(’s)
www.ing.nl
Gengu
Opdrachtgever
Gengu - Full service internetbureau, Capelle a/d IJssel
Periode
December 2013 - januari 2014
Rol
Front-end webdeveloper
Omschrijving opdracht
Omzetten designs naar valide en toegankelijke front-ends, diverse projecten
Programmatuur en talen
HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, LessCSS, DotLess. CMS: Sitecore, Umbraco, Smartsite
Relevante URL(’s)
www.gengu.nl
UNICEF
Opdrachtgever
UNICEF, Voorburg
Periode
Oktober 2013 – december 2013/januari 2014*, o.b.v. 1-2 dagen per week
Rol
Interim Webmanager, Adviseur online media, technisch adviseur.
Omschrijving opdracht
Tijdelijke invulling taken i.v.m. vertrek van de webmanager. Er staat een aantal acties en
uitbreidingen gepland, vandaar de acute behoefte aan ondersteuning.
Programmatuur en talen
(X)HTML, CSS, Javascript, jQuery, XML, XSLT, Umbraco CMS, Adobe Dreamweaver, Adobe
Photoshop.
Relevante URL(’s)
www.unicef.nl
Digitaal Ondernemersplein

Opdrachtgever
Ondernemersplein (Kamer van Koophandel + Syntens)
Periode
Juni 2012 – december 2013

Rol
Lead Front-end webdeveloper, plaatsvervangend Scrum-master
Omschrijving project
Realisatie van de website, die content samenbrengt van Kamer van Koophandel, Syntens,
Agentschap NL en Antwoord voor Bedrijven. Website is volledig “responsive” opgezet, dus
functioneert optimaal op alle apparaten, van mobiele telefoon tot desktop computer. Ook
gaat de site voldoen aan de Webrichtlijnen.
Tijdens de bouwfase (juni 2012 t/m november 2012) was ik als Lead frontend developer
verantwoordelijk voor het 4-koppige frontend team binnen het totale bouwteam. Tijdens de
fase van inbeheername (november 2012 – december 2012) alleen verantwoordelijk voor
de frontend werkzaamheden. Begin 2013 is het team weer opgeschaald, en de
doorontwikkeling van de site weer opgepakt. Per 1 december wordt het team met de helft
teruggebracht tot 5-6 personen, aangezien ontwikkeling minder prioriteit krijgt. Om die
reden heb ik mijn positie ter beschikking gesteld.
Projectmethodiek: Agile, Scrum
Programmatuur en talen
(X)HTML, CSS, Javascript, jQuery, SASS + Compass, Sublime Text

Relevante URL(’s)
www.ondernemersplein.nl
Rabobank International

Opdrachtgever
Rabobank International, Utrecht
Periode
November 2011 – maart 2012
Rol
Front-end webdeveloper
Omschrijving project
Realisatie front-end van de website, aanpassingen en uitbreidingen.
O.a. meegewerkt aan de nieuwe RaboTransact website
Projectmethodiek: Agile, Scrum, OpenUp
Programmatuur en talen
(X)HTML, CSS, Javascript, jQuery, LessCSS
Relevante URL(’s)
www.rabobank.com
www.rabotransact.com
Kamer van Koophandel

Opdrachtgever
Kamer van Koophandel, Woerden (overkoepelende organisatie nederlandse Kamers van
Koophandel)
Periode
April 2011 – december 2013
Rol
Front-end webdeveloper
Omschrijving project
Realisatie front-end van de website, release 2.

Projectmethodiek: Agile, Scrum
Programmatuur en talen
(X)HTML, CSS, Javascript, jQuery
Opmerkingen/extra informatie
In dit project staan W3C-conformiteit en toegankelijkheid centraal.
Relevante URL(’s)
www.kvk.nl
UNICEF
Opdrachtgever
UNICEF, Voorburg
Periode
januari 2011 - nu, op ad-hoc basis (0-uren contract)
Rol
Technisch adviseur webprojecten
Omschrijving opdracht
Tijdens mijn tijdelijke aanstelling als webmaster is gebleken dat technische kennis en ervaring
aan de kant van UNICEF op het gebied van webgerelateerde zaken toch wel wenselijk is.
Daarom is mij gevraagd om op ad-hoc basis op te treden als technisch adviseur bij het starten
en uitvoeren van webprojecten. Taken zullen bijvoorbeeld zijn het beoordelen van planningen
en offertes, het voeren van technische (voor-)gesprekken met webbouwers, en het bewaken
van bouwkwaliteit en toegankelijkheid namens UNICEF.
Programmatuur en talen
Alle voorkomende technieken
Opmerkingen/extra informatie
In 2011 staan een aantal nieuwe projecten gepland, zoals een nieuwe kids-website en een
usability-test van unicef.nl.
Relevante URL(’s)
www.unicef.nl
UNICEF
Opdrachtgever
UNICEF, Voorburg
Periode
Juni 2010 - januari 2011 (ma/di/wo) Contract aanvankelijk voor 3 maanden (t/m september
2010)
Oktober 2013 – begin 2014, o.b.v. 1-2 dagen per week
Rol
Webmaster, Adviseur online media.
Omschrijving opdracht
De webmaster draagt binnen de online strategie van UNICEF zorg voor beheer, de coördinatie,
implementatie en uitvoering van de UNICEF website.
De webmaster is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de site, zorgt voor de nodige
updates, produceert content, redigeert aangeleverde content en is verantwoordelijk voor de
uitstraling en lay out van de site (in beeld en tekst).
De webmaster adviseert de organisatie over de inzet van de website binnen de
communicatiemix. Opdracht betrof vervanging van de eigen webmaster wegens langdurige
ziekte. op 1 januari 2011 is de eigen webmaster weer aangetreden.
Herfst 2013 is de webmaster vertrokken, en ben ik gevraagd om de vrijgevallen positie tijdelijk
weer op te vullen, o.b.v. 1-2 dagen per week.
Programmatuur en talen
(X)HTML, CSS, Javascript, jQuery, XML, XSLT, Umbraco CMS, Adobe Dreamweaver, Adobe
Photoshop, Adobe Flash.
Opmerkingen/extra informatie

In 2010 is de nieuwe website van UNICEF gelanceerd. Deze website moet de komende tijd
verder doorontwikkeld en uitgebouwd worden, zowel technisch als inhoudelijk.
Relevante URL(’s)
www.unicef.nl
Nationaal Archief (2x)
Opdrachtgever
Nationaal Archief, Den Haag
Periode
Juli 2009 – april 2011.
Contract oorspronkelijk voor 3 maanden (t/m 31 oktober 2009), achtereenvolgens verlengd tot
28 februari 2010, 30 april 2010, 30 juni 2010, 1 oktober 2010, 1 januari 2011 en 1 april 2011.
Rol
Frontend Developer in project NA4all, Coördinator Webrichtlijnen, onderhouden contacten met
de Webrichtlijnen-gemeenschap, toetsen website op Webrichtlijnen en webstandaarden,
aansturen externe ontwikkelaars en leveranciers op Webrichtlijnen en webstandaarden.
Omschrijving project
Implementeren van het grafisch ontwerp in (X)HTML/CSS/Javascript volgens de Webrichtlijnen
Overheid.nl. Implementatie vindt plaats in het CMS Drupal.|
Programmatuur en talen
(X)HTML, CSS, Javascript, jQuery, PHP, MySQL, Drupal, Adobe Dreamweaver, Adobe
Photoshop, Adobe Flash.
Projectmethodiek
Agile, Scrum
Opmerkingen/extra informatie
In April 2011 is de nieuwe website van het Nationaal Archief gelanceerd. Deze website zal de
vele verschillende archieven samenbrengen. De nieuwe website zal geheel voldoen aan de
Webrichtlijnen Overheid.nl (www.webrichtlijnen.nl). Het waarmerk is inmiddels verleend.
Relevante URL(’s):
www.gahetna.nl
Opdrachtgever
Nationaal Archief, Den Haag
Periode
Augustus 2009 – december 2009
Rol
Frontend Developer/adviseur in webteam Nationaal Archief
Omschrijving opdracht
Realisatie van 'quick wins' voor de huidige website van het Nationaal Archief; oplossen van
bugs, inbrengen van nieuwe en verbeteren van huidige functionaliteit, zoekmachineoptimalisatie, code-optimalisatie.
Programmatuur en talen
(X)HTML, CSS, Javascript, ASP/VBscript, Tridion, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop,
Adobe Flash.
Opmerkingen/extra informatie
In 2011 is de nieuwe website van het Nationaal Archief gelanceerd. Tot die tijd moest de
huidige website nog verbeterd worden.
Nedtrain
Opdrachtgever
Nedtrain, Utrecht
Periode
Juni 2009
Rol
Frontend Developer
Omschrijving project
Bedenken en realiseren van een nieuwe vormgeving voor een deel van het Intranet van

Nedtrain.
Programmatuur en talen
Photoshop, Fireworks, Dreamweaver, XHTML, CSS
Opmerkingen/extra informatie
Reactie van het hoofd van de verantwoordelijke afdeling: “Ja zeker tevreden, zeer
professioneel en perfectionistisch. Hij heeft een ontwerp gemaakt waar onze interne klant erg
gelukkig mee is”
Cordaid
Opdrachtgever
Cordaid, Den Haag
Periode
Februari t/m Mei 2009 (4 dagen per week, op lokatie)
Rol
Webmaster, Coördinator nieuwe inter- en intranetsite, strategische planning en advies,
technisch advies, interne bemiddeling tussen communicatie en ICT. Dagelijkse voorkomende
werkzaamheden, als technisch/visuele aanpassingen en eindredactionele handelingen op
aangeleverde nieuwsberichten en artikelen voor de website (corrigeren, (her)schrijven e.d.).
Omschrijving project/opdracht
Het doorlichten van de huidige Cordaid internetsites op technische fouten en verouderde
content, het meedenken over en het begeleiden van de omzetting van de Cordaid internetsites
naar een nieuw CMS (SmartSite Ixperion), schrijven van een plan van aanpak voor de opzet
van een nieuw intranet voor Cordaid, ter vervanging van het huidige intranet.
Programmatuur en talen
SmartSite Ixperion, W3S SmartObjects 2007, Adobe Photoshop, MS SQL Server, IIS 6,
Windows 2003 Server, Adobe Flash, Flash Video, XHTML 1.0 Strict, Javascript, CSS, VBScript,
SQL.
Opmerkingen/extra informatie
Ten behoeve van het plan van aanpak voor het intranet heb ik met gebruikmaking van een
‘overvaltechniek’ een groot aantal gesprekken met medewerkers van Cordaid gevoerd,
voorafgegaan door een ludieke berichtgeving. Deze benadering is door de organisatie zeer
goed ontvangen, en was daardoor uiterst effectief.
Naast de genoemde projecten was ik ook flexibel inzetbaar als achtervanger/troubleshooter
voor de drie vaste webmasters (internet en intranet).
Relevante URL(’s)
www.cordaid.nl
Ministerie van VROM
Opdrachtgever
Ministerie van VROM, Den Haag
Periode
November 2006 t/m December 2008 (4 dagen per week, op lokatie)
Rol
Webmaster
Omschrijving project/opdracht
In November 2006 ingehuurd als versterking voor het zittende webteam, tot dat moment
bestaande uit een senior webmaster internet en een webmaster intranet. Mijn rol was
webmaster internet, later ook actief als plaatsvervangend webmaster intranet.
Taken:
•
•
•
•

Ondersteuning webredactie
Meedenken en meepraten over webstrategische zaken in diverse overlegstructuren,
binnen VROM en interdepartementaal
Uitbreiden en aanpassen functionaliteit website (campagnepagina’s, rekenmodules,
formulieren, etc.)
Schrijven en aanpassen Smartsite CMS macro’s

•
•
•
•
•

Bewaken statistieken
Zoekmachine-optimalisatie
Bewaken kwaliteit van de websites op het gebied van webstandaarden (W3C),
Webrichtlijnen voor de Overheid, en toegankelijkheid.
Aansturen van en communiceren met externe partijen
Bewaken bereikbaarheid websites

Deelgenomen aan/verantwoordelijk voor de volgende projecten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migratie vrom.nl-website naar nieuwe vormgeving en nieuw CMS [november december 2006]
Campagne Roetfilters I [december 2006 - januari 2007]
Campagne Gezond en Veilig Wonen [mei - juni 2007]
Campagne Roetfilters II [juli - augustus 2007]
Overzicht volkstuinen [augustus - september 2007]
Campagne Energielabel [september - oktober 2007]
Migratie naar andere hostingpartij [1e helft 2008]
Project Webrichtlijnen/W3C-standaarden [september 2007 – november 2008]
Fotoverslag Prinsjesdag 2008 (als fotograaf in het gezelschap van minister Vogelaar)
Omzetten internationale site naar nieuwe vormgeving + contentmigratie [augustus –
september 2008]
Task Force Overheid.nl Monitor

Programmatuur en talen
SmartSite 4.5, Smartsite 5.1/5.2, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks,
MS SQL Server, IIS 6, Windows 2003 Server, Adobe Flash, Flash Video, XHTML 1.0 strict, CSS,
ASP VBScript, JavaScript, SQL
Opmerkingen/extra informatie
De overheid hanteert voor haar Internet-activiteiten stricte richtlijnen, zoals uiteengezet in de
stijlgids. Als webmaster bij de overheid heb je de taak deze stijlgids toe te passen, zodat de
websites voldoen aan de daarin gestelde eisen, alsmede de eisen van Drempelvrij en de
Webrichtlijnen voor de Overheid.
In september 2007 werd ik belast met het initiëren en aansturen van een project met als doel
het verhogen van de score in de Overheid.nl Monitor. Als gevolg van de eerste inspanningen
(het realiseren van de "quick wins") is het Ministerie van VROM in november 2007 in deze
ranglijst gestegen van de 10e naar de 4e plaats.
In de herfst van 2008 heb ik een project voorgesteld, geïnitieerd en geleid met als titel
“Taskforce Overheid.nl Monitor”; dit project had als doel het alsnog veroveren van een top-3
notering. De gedane inspanningen, te weten verbeteringen van de website Vrom.nl op het
gebied van W3C-standaarden, toegankelijkheid en Webrichtlijnen, hebben in November 2008
geresulteerd in het behalen van de 2e plaats in de ranglijst, slechts 1% achter de nummer
één, het Ministerie van OCW.
Persoonlijke reactie van Dhr. Peter Welling (plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie
van VROM): “Hartstikke mooi. Felicitatie waard!”
Opdracht bij VROM in eerste instantie aangegaan voor 4 maanden, daarna per half jaar
verlengd tot wederzijdse tevredenheid. Opdracht beëindigd i.v.m. het bereiken van het
geldende maximum van 2 jaar.
Relevante URL(’s)
www.vrom.nl, international.vrom.nl (Opgegaan in rijksoverheid.nl)
Vrije Universiteit
Opdrachtgever
Vrije Universiteit, Amsterdam
Periode
Oktober 2005 t/m Oktober 2006 (3 dagen per week, op lokatie)
Rol
Webmaster Faculteit Exacte Wetenschappen
Omschrijving project/opdracht

De Faculteit Exacte Wetenschappen, met de daaronder vallende vakgroepen Wiskunde,
Scheikunde, Natuurkunde en Informatica, had behoefte aan een tijdelijke webmaster, die de
websites van de faculteit en de vakgroepen kon opschonen, en een nieuwe vormgeving en
structuur in de websites kon aanbrengen.
Naast deze uitvoerende werkzaamheden had ik ook zitting in de webcommissie, en heeft
regelmatig overleg met functionarissen binnen de faculteit en de vakgroepen. Ook was ik
belast met het opstellen en verspreiden van instructies aan de vele webredacteurs, en
ondersteunde deze bij hun werkzaamheden.
Programmatuur en talen
Adobe Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, Flash, FirstPage2000, HTML, Javascript, PHP, CSS,
Unix
Opmerkingen/extra informatie
Referentie: "Our company hired Hans to build our new website. It was a great pleasure to work
with Hans. He performed extremely well and helped us to realise our main goal: building a
website for different target groups, including complicated technology. Hans can be considered
as flexible, fast, creative, but most of all: he was able to develop a website to our full
satisfaction. He could translate our wishes into a useful tool for our target groups. As a result,
our web trafic increased incredibly." (Jasperina Furman, Communications advisor, Vrije
Universiteit Amsterdam).
De academische wereld wijkt sterk af van de cultuur binnen het bedrijfsleven, waardoor van
mij een hoge mate van inlevings- en communicatievermogen verlangd werd.
Relevante URL(’s)
www.few.vu.nl, www.chem.vu.nl, www.nat.vu.nl, www.cs.vu.nl, www.math.vu.nl
Archiefstad
Opdrachtgever
Archiefstad (Certo B.V.)
Periode
Mei – November 2004
Rol
Concept, Interactie-ontwerp, grafisch ontwerp, technische realisatie website en Content
Management Systeem, projectmanagement, projectcommunicatie, 3D-vormgeving en 3Danimaties, advies content-creatie.
Omschrijving project/opdracht
Begin 2004 besloot Certo B.V.* (archiefbeheer, - vernietiging en-digitalisering) een website te
laten realiseren, waar op een speelse manier informatie werd verstrekt over alles wat te
maken heeft met archieven. Het was de bedoeling door middel van animaties het ‘droge’
imago van de materie ingrijpend te doorbreken.
De website is door mij geheel in Flash gebouwd, en maakt gebruik van 3D-animaties, audio en
video. Alle teksten worden dynamisch in Flash ingelezen, en kunnen door Certo beheerd
worden door middel van een dedicated Content Management Systeem.
Programmatuur en talen
Adobe Flash, Dreamweaver, Photoshop,, Fireworks, Electric Rain Swift3D, Flash ActionScript,
HTML, ASP/VBScript, Javascript.
Opmerkingen/extra informatie
* Certo B.V. is in 2007 opgegaan In Cintas Document Management Europe B.V.
Relevante URL(’s)
www.archiefstad.nl
KLM
Opdrachtgever
KLM
Periode
April 2002 – augustus 2002
Rol
Interactie-ontwerp, grafisch ontwerp, interactieve animaties, projectcommunicatie, advies
content-creatie

Omschrijving project/opdracht
Op het intranet kan het KLM-cabinepersoneel dienstroosters opvragen en desgewenst
beïnvloeden, en informatie opvragen over bestemmingen, vaccinaties, flight-safety,
voorschriften, etc., etc. In de periode 1996-2000 is mijn compagnon als webmaster nauw
betrokken geweest bij de realisatie en beheer van dit intranet.
In 2002 werd een nieuwe versie in gebruik genomen, en kreeg ik de opdracht om een aparte
intranet-site te realiseren, waarop het cabinepersoneel instructie kon krijgen over het gebruik
van deze nieuwe versie, door middel van scherm-uitleg en animaties.
Programmatuur en talen
Adobe Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, Flash, (X)HTML, JavaScript, Flash Actionscript,
CSS
Relevante URL(’s)
Geen (intranet)
J. Kersten B.V.
Opdrachtgever
J. Kersten B.V.
Periode
Februari 2002 - nu
Rol
Projectmanagement, projectcommunicatie, Interactie-model, interactie-ontwerp, grafische
vormgeving, testen.
Omschrijving project/opdracht
J. Kersten B.V. is een importeur en groothandel van trend-, geschenk- en decoratie-artikelen,
die levert aan nederlandse tuincentra en warenhuizen (o.a. kerstversiering), en aan afnemers
binnen de EU. Het assortiment bestaat uit 30-50.000 artikelen, waarvan 40-50% jaarlijks
wordt vervangen/vernieuwd.
Binnen het bedrijf was de behoefte ontstaan aan een intranet-applicatie, die de in de database
van de ERP-applicatie (DB2/AS400) opgeslagen assortiments-gegevens op een meer intuïtieve
manier kon beheren, ten behoeve van onder meer het toevoegen van afbeeldingen en het
maken van offertes.
Inmiddels draaien er 3 grote applicaties, die nog dagelijks een grote besparing in man-uren
opleveren door het efficiënt ontsluiten en bewerken van artikelgegevens.
Inmiddels zijn er weer gevorderde plannen voor het uitbreiden van de Intranet-applicatie(s),
onder meer voor het ‘naar buiten’ beschikbaar stellen van delen van de applicatie(s).
Programmatuur en talen
Adobe Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, (X)HTML, JavaScript, CSS
Opmerkingen/extra informatie
De technische realisatie is in handen van een andere projectpartij, die dit in de rol van
‘onderaannemer’ op zich genomen heeft. Projectverantwoordelijkheid is in handen van
ondergetekende.
Relevante URL(’s)
Geen (intranet)
Boekel De Nerée
Opdrachtgever
Boekel De Nerée, Amsterdam
Periode
Augustus 2001 - heden
Rol
Uitvoerder websiteproject (front- en backend techniek)
Omschrijving project/opdracht
Boekel De Nerée is met 350 partners en medewerkers één van de grootste advocatenkantoren
van Nederland. In 2001 werd besloten tot de realisatie van een zeer uitgebreide website,
voorzien van een CMS (Content Management Systeem).
Concept en vormgeving zijn in handen van reclamebureau Punchline Advertising in
Amstelveen. Ik ben verantwoordelijk voor de implementatie en technische realisatie, en heb

het CMS op maat gebouwd.
Programmatuur en talen
Adobe Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, Flash, MS Access, (X)HTML, Javascript,
ASP/VBScript, CSS
Opmerkingen/extra informatie
Boekel De Nerée maakt zeer intensief gebruik van de website, welke vrijwel dagelijks door
middel van het CMS wordt geactualiseerd.
Relevante URL(’s)
www.boekeldeneree.nl
CANAL+
Opdrachtgever
Canal+
Periode
Augustus 2000 – februari 2001
Rol
Interactie-model, interactie-ontwerp, Grafisch ontwerp, intensieve projectcommunicatie met
projectpartijen in Almere, Hilversum, Brussel en Parijs. Nauwe samenwerking met de
technische projectpartij voor wat betreft integratie vormgeving/techniek (ASP). Aanmaken
(Flash-) banners.
Omschrijving project/opdracht
Website, gericht op de nederlandse abonnees/dealers van CANAL+. Doel: het aanbieden van
actuele programma-gegevens in real-time, als aanvulling op de maandelijks uitgegeven
programmagids; het aanbieden van achtergrond-informatie over (bioscoop-)films,
sportevenementen en –wedstrijden, plus een extranet voor CANAL+-dealers (aan- en
afmelden abonnees).
Programmatuur en talen
Adobe Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Flash, HTML, JavaScript, Flash Actionscript, CSS
Opmerkingen/extra informatie
Canal+ staat tegenwoordig bekend als Film1 en Sport1
Diverse Opdrachtgevers
Opdrachtgever
Diverse Opdrachtgevers
Periode
1998 - nu
Rol
Managing partner Grimm Web Communications v.o.f.
Interactie-ontwerp, grafisch ontwerp, interactieve animaties, projectcommunicatie, technische
realisatie websites en Content Management Systemen, advies content-creatie.
Omschrijving project/opdracht
Naast bovengenoemde projecten houd ik mij tevens bezig met het realiseren van websites
voor het MKB, stichtingen en instellingen. Hieronder volgt een selectie uit deze websites:
•
•
•
•
•

Fotogroep AurorA [www.aurorafoto.nl, Kirby CMS]
Zowel [www.zowel.eu, Kirby CMS]
Ronde Venen Belang [www.rondevenenbelang.nl, Drupal CMS]
Restaurant Het Pleidooi [www.hetpleidooi.nl, Drupal CMS]
J. Kersten B.V. (www.kerstenbv.nl, Drupal CMS)

meer URL’s en referenties kunt u vinden op www.grimm.nl
Programmatuur en talen
Adobe Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, Flash, Imageready, MS Access,
(X)HTML, DHTML, JavaScript, CSS, Flash Actionscript, ASP/VBScript, XML/XSLT, ASP.Net,
MySQL
Opmerkingen/extra informatie
Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

•
•
•
•
•
•
•

Uitvoerende taken ten behoeve van lopende projecten, zowel grafisch als technisch
Projectmanagement
communicatie met klanten, leveranciers, projectpartijen en gebruikers
content-creatie (teksten, layout), zowel uitvoerend als adviserend
incidenteel verzorgen van toepassingsgerichte trainingen voor klanten en gebruikers
(Content Management Systemen, grafische applicaties, webdevelopment applicaties)
commercieel-acquisitieve taken, representatie
administratie van de onderneming.

De focus ligt momenteel op toegankelijkheid (accessability) van websites, en het optimaliseren
van de onderliggende code in het belang van bandbreedte-besparing en zoekmachineindexeerbaarheid.
Relevante URL(’s)
www.grimm.nl
Dienstbetrekkingen
Voordat ik begon in de internet-business, was ik 22 jaar lang actief in het bankwezen:
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Werkgever
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Periode
Juni 1989 – december 2000
Functie
Plaatsvervangend hoofd Regionaal Buitenland Team (Trade Finance)
Korte omschrijving
Internationale handelsfinanciering en –begeleiding, wat globaal inhoudt het communiceren met
binnen- en buitenlandse partijen over gecompliceerde im- en exporttransacties en documenten.
Opmerkingen/extra informatie
Van februari 1998 tot december 2000 lid van de Stuurgroep Internet van Van Lanschot
Bankiers.
Tokai Bank Nederland N.V.
Werkgever
Tokai Bank Nederland N.V.
Periode
Oktober 1984 – mei 1989
Functie
Hoofd afdeling Operations Corporate Banking
Korte omschrijving
Internationale handelsfinanciering en –begeleiding, wat globaal inhoudt het communiceren met
binnen- en buitenlandse partijen over gecompliceerde im- en exporttransacties en documenten. Daarnaast alle verdere buitenlandse transacties, en de administratie van de
valuta- en effectenarbitrage.
Algemene Bank Nederland N.V.
Werkgever
Algemene Bank Nederland N.V.
Periode
Oktober 1978 – oktober 1984
Functie
Diverse functies

Overige informatie:
De stap naar het full-time ondernemerschap kwam voort uit de ambitie meer met het medium
Internet bezig te zijn, hetgeen bij Van Lanschot niet mogelijk was.
Vanaf de start van het bedrijf in 1998 heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in het realiseren
van kleine en grote internet- en Intranetprojecten, vaak in de rol van
projectleider/projectverantwoordelijke en tussenpersoon tussen ontwikkelaars en gebruikers.

