Wouter Buning
UX Designer
Profiel
Fijne vent, goed werk. Met Wouter haal je kwaliteit en betrouwbaarheid in huis.
Hij is een stevige teamspeler, maar functioneert ook uitstekend alleen. Binnen het team
verdedigt hij het perspectief van de gebruiker rustig maar overtuigend. Met zijn goed
ontwikkelde inlevingsvermogen weet Wouter zowel de gebruiker te enthousiasmeren
voor een nieuw product, als ook de juiste informatie bij de gebruiker op te halen zodat
het team aan de slag kan en de juiste dingen doet. Hij besteedt veel aandacht aan
details, maar verliest het grote plaatje niet uit het oog.
Wouter heeft zichzelf in de praktijk gedurende zijn carriere doorontwikkeld van grafisch
ontwerper tot user experience designer. In 2020 heeft hij dat bezegeld met het behalen
van het door de Glasgow University geaccrediteerd diploma in UX Desgin.
Wouter heeft zich gespecialiseerd in het uitdenken van logische workflows voor zeer
complexe applicaties. Hij begrijpt heel goed dat UX Design in de eerste plaats een
onderzoekend en probleemoplossend vak is.
Wouter woont met zijn vrouw, drie kinderen en hun hond in hartje Friesland.

E-mail
wouter@vormverteller.nl
Regio
Heerenveen
Geboren
1979, Soest
Rijbewijs
B

Expertise (in jaren)
UX Design
7

Telefoon
06 - 81 49 91 47

UI Design
Icon Design
Agile/Scrum
22		13 		6

Website
vormverteller.nl

Eigenschappen
Communicatief - Gedreven - Nieuwsgierig - Teamspeler - Hoge standaard - Humor Meedenker - Oog voor detail - Oprecht

Linked In
bekijk mijn profiel

Vaardigheden

Talen
Nederlands
Engels

Interactie ontwerp - Idee visualisatie - Schetsen - User research - Scrum/Agile Essentie helder krijgen - Lean UX - Grafisch Ontwerp - Layout en visuele hiërarchie Wireframes, flowcharts - Icon Design - Improviseren - Design thinking

Software kennis
Adobe CC Suite - Figma - Sketch - Axure - Invision - Jira - Miro - Reflector

Opleidingen
2019 – 2020
2009 – 2010
2000 – 2002
1995 – 1999

Professional diploma in UX Design - UX Design Institute, Glasgow
Leergang Retorica I - Wajomer, Jan Vaessen
Post-HBO Master Art Direction - School for Commercial Communication
Grafische Vormgeving niveau 4 - Grafisch Lyceum Utrecht

Overzicht relevante werkervaring
12/2019 – 05/2021
09/2019 – 12/2019
03/2018 – 06/2019
10/2016 – 11/2016
05/2016 – 01/2017
04/2016 – heden
10/2015 – 06/2016
08/2012 – 09/2015
09/2007 – 07/2012
12/1999 – 07/2007

UX Designer (freelance) - HZPC Research
UX Designer (freelance) - Lable
UX Designer (freelance) - HZPC Research
UX Designer (freelance) - Lable
Icon Designer (freelance) - O3b Networks B.V.
Freelance Designer (UX, icons, logo) - Vormverteller
Lead Designer UX/UI - Lable
UI & Graphic Designer, Hoofd Implementatie - Lable
Docent Multimedia Design - NHL Hogeschool
Grafisch ontwerper - diverse ontwerp- en reclamebureau’s / zzp

Relevante werkervaring

Wouter Buning
UX Designer

december 2019 - mei 2021 (18 maanden)

UX Designer (freelance) – HZPC Research
Project Eden: Als UX designer in een high performance Agile/Scrum team een nieuwe applicatie ontwikkeld
die het hele miniknollen proces ondersteund. Van orders invoeren, productielocaties specificeren, routes
plannen, capaciteitsverdeling en productieprocess, tot aan oplsag en uitlevering.
Project Saffier: UX design voor een serie losse desktop applicaties in het kwaliteitslab. Elke applicatie is
gekoppeld aan een machine die een specifieke test uitvoert en d.m.v. analysescripts testresultaten oplevert.
Alle testresultaten komen samen in een webportaal voor validatie en export naar de aanvrager.

september 2019 - december 2019 (4 maanden)

UX Designer (freelance) – Lable
Als freelance UX designer haakte ik aan bij het interne ontwikkelteam om nieuwe applicaties uit te denken
voor thuiszorgteams. Ik voerde onderzoek uit onder eindgebruikers om de belangrijkste doelen en pijnpunten
in kaart te brengen. Het resulteerde in een volledig nieuw concept en ontwerp voor een planningsapplicatie
geschikt voor zelfsturende teams, waarmee vanuit zorgvragen looplijsten gemaakt worden en een mobiele
applicatie voor de uitvoering van de zorg ‘on the go’.

maart 2018 - juli 2019 (16 maanden)

UX Designer (freelance) – HZPC Research
In de rol van UX designer heb ik meegewerkt aan het vervangen van de primaire a
 pplicatie voor a
 ardappel
veredelaars. Ik maakte deel uit van een agile scrumteam in direct contact met eindgebruikers. In ruim 1 jaar
hebben we stapsgewijs de transitie van een database-gestuurde applicatie naar de nieuwe werkproces-
ondersteunende applicatie gerealiseerd met een volledig nieuwe workflow en look and feel.

mei 2016 - januari 2017 (9 maanden)

Icon Designer (freelance) – O3b Networks
Voor deze wereldwijde satelliet leverancier heb ik een exclusieve iconenset ontworpen als integraal onderdeel van hun internationale brand library voor multimediale reclame en marketing doeleinden.

oktober 2015 - juni 2016 (9 maanden)

Lead UX & UI Designer – Lable
Concept en interactie ontwerp voor een nieuwe generatie applicaties van Lable volgens een user centric en
mobile first benadering met een responsive design system. Onderzoek middels analyseren van gebruikers
data van de huidige applicaties en diepteinterviews met gebruikers. User testing met behulp van rapid
paper prototyping en interactieve prototypes.

augustus 2012 - september 2015 (3 jaar, 2 maanden)

UX & UI Designer, Hoofd Implementatie – Lable
Ontwerper en bewaker van de gebruikerservaring van Lable Care; een ECD-applicatie voor verzorgers en
verpleegkundigen. Het begeleiden van ontwerpsessies met eindgebruikers en leidinggevenden voor nieuwe
functionaliteiten. Het begeleiden van implementatietrajecten en trainingen geven aan zorgmedewerkers.

september 2007 - augustus 2012 (5 jaar)

Docent Multimedia Design – NHL Hogeschool
Als docent Multimedia Design begeleidde ik studenten in hun ontwikkeling op het gebeid van concept
ontwikkeling en multimedia d
 esign middels lezingen, workshops en consulten. Als vakdocent begeleidde ik
afstudeerders inhoudelijk en professioneel bij het behalen van hun bachelor diploma.

