Wouter Buning

Senior UX Designer,
UX Consultant
Linked in
Bekijk hier mijn profiel

Ervaring (in jaren)
UX Design:
7
UI Design:
22
Icon Design: 13
Agile/Scrum: 6
Eigenschappen
Communicatief
Gedreven
Nieuwsgierig
Teamspeler
Humor
Meedenker
Zelfstandig
Oprecht
Vaardigheden
Concept visualisatie
User/Customer research
UX strategie
Essentie helder krijgen
Design sessies
Art Direction
Wireframes, flowcharts
Layout en visuele hiërarchie
UI design
Prototypes
Oog voor detail
Improviseren
Software
Adobe CC Suite, Figma,
Sketch, Miro, Axure, Invision,
Jira, Reflector, Slack, Trello
Talen
Nederlands
Engels

Telefoon
06 - 81 499 147

Regio
Heerenveen

E-mail
wouter@vormverteller.nl

Geboren
1979, Soest

Portfolio
http://vormverteller.nl

Rijbewijs
B

Profiel
Fijne vent, goed werk.
Wouter’s inlevingsvermogen is zijn superkracht. Hij is een stevige
teamspeler en functioneert ook uitstekend zelfstandig als het op zijn
eigen expertises aankomt.
Hij houdt ook goed in de gaten wie stakeholders zijn, achterhaalt
wat hun belangen zijn en wat ze nodig hebben. Daar stemt Wouter
de uitkomsten van zijn werk op af om goede aansluiting te houden.
Hij weet tot strategische oplossingen te komen op het snijvlak van
de business doelstellingen en de user/customer needs.
Binnen het team verdedigt hij het perspectief van de gebruiker
rustig maar overtuigend. Dat kan hij door gedegen onderzoek te
doen naar wat de gebruiker nodig heeft, verwacht, wil bereiken en
welke knelpunten er zijn.
Kortom, met Wouter haal je kwaliteit, betrouwbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid in huis.
Opleidingen
2021
Senior UX Leadership
UX Academy Nederland
2019-2020
Professional diploma in UX Design
UX Design Institute, Glasgow
2009-2010
Leergang Retorica I
Wajomer, Jan Vaessen
2000-2002
Art Direction Master
School for Commercial Communication, Amsterdam
1995-1999
Grafische Vormgeving
Grafisch Lyceum Utrecht
Relevante Werkervaring
12/2019 – 05/2021 UX Designer (freelance) - HZPC Research
09/2019 – 12/2019 UX Designer (freelance) - Lable
03/2018 – 06/2019 UX Designer (freelance) - HZPC Research
10/2016 – 11/2016 UX Designer (freelance) - Lable
05/2016 – 01/2017 Icon Designer (freelance) - O3b Networks B.V.
04/2016 – heden
Zelfstandig UX Designer (UX, icons, logo)
10/2015 – 06/2016 Lead UX Designer - Lable
08/2012 – 09/2015 UX/UI Designer, Hoofd Implementatie - Lable
09/2007 – 07/2012 Docent Multimedia Design - NHL Hogeschool

Wouter Buning
UX Designer
Relevante Werkervaring
UX Designer (freelance)
HZPC Research
dec 2019 – mei 2021
(18 maanden)

Als UX designer in een high performance Agile/Scrum team gewerkt
aan twee bedrijfskritische projecten met scherpe deadlines.
Verantwoordelijk voor het ophalen van de user needs en user goals
voornamelijk middels design workshops en interviews met
gebruikers. Samen met de product owner helpen de prioriteiten te
bepalen. Zorgen voor een hoge mate van usability en in nauwe
samenwerking met het development team komen tot het hoogst
mogelijke resultaat.

UX Designer (freelance)
Lable
sep 2019 – dec 2019
(4 maanden)

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’.

UX Designer (freelance)
HZPC Research
mrt 2018 – jul 2019
(16 maanden)

In de rol van UX designer heb ik meegewerkt aan het vervangen van
de primaire applicatie voor aardappel veredelaars. In direct contact
met eindgebruikers. In ruim 1 jaar tijd hebben we stapsgewijs de
transitie van een verouderde database-gestuurde applicatie naar de
moderne werkproces ondersteunende applicatie gerealiseerd,
terwijl er in beide systemen gewerkt moest kunnen worden.

Icon Designer (freelance)
O3b Networks
mei 2016 – jan 2017
(9 maanden)

Voor deze wereldwijde satelliet leverancier, van o.a. Vodafone, heb
ik een exclusieve iconenset ontworpen als integraal onderdeel van
hun internationale brand library voor multimediale reclame en
marketing doeleinden.

Lead UX Designer
Lable
okt 2015 – jun 2016
(9 maanden)

Als Lead UX Designer stuurde ik een junior UX/UI designer aan om
tot een interactie ontwerp te komen voor een volledig nieuwe
generatie applicaties. Met een user centric en mobile first
benadering ontwikkelden we een responsive design system.
Intensief overleg met stakeholders. Gerbuikersonderzoek middels
analyseren van actuele userdata van de huidige applicaties en
diepte interviews met gebruikers. User testing met behulp van rapid
paper prototyping en interactieve prototypes.

Wouter Buning
UX Designer
Relevante Werkervaring

UX & UI Designer,
Hoofd Implementatie
Lable
aug 2012 – sep 2015
(3 jaar, 2 maanden)

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.

Docent Multimedia Design
NHL Hogeschool
sep 2007 – aug 2012
(5 jaar)

Als docent Multimedia Design begeleidde ik studenten in hun
ontwikkeling op het gebeid van conceptontwikkeling en multimedia
design middels lezingen, workshops en consulten. Als vakdocent
begeleidde ik afstudeerders inhoudelijk en professioneel bij het
behalen van hun bachelor diploma.

Grafisch Ontwerper
Diverse ontwerp- en
reclamebureaus / ZZP
dec 1999 – jul 2007
(6 jaar, 8 maanden)

Afwisselend als zelfstandig ontwerper en als medewerker van
diverse ontwerp- en reclamebureau’s werkzaam geweest als
conceptontwikkelaar en grafisch ontwerper.

