
Wouter Buning UX designer van digital products en services sinds 2012

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 weet complexe materie te doorgronden en tot goed werkende,
strategische oplossingen te komen die zich op het snĳvlak bevinden van
bedrĳfsdoelstellingen en user/customer needs.

Wouter doet onderzoek naar wat de eindgebruiker nodig heeft, wil
bereiken, verwacht en welke knelpunten worden ervaren. Binnen het team
verdedigt hĳ het perspectief van de eindgebruiker rustig maar overtuigend.

Met Wouter haal je kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelĳkheid
in huis.

Opleidingen

2019 - 2020 Professional diploma in UX Design
UX Design Institute, Glasgow

2000 - 2002 Master in Art Direction
School for Commercial Communication, Amsterdam

1995 - 1999 Grafische Vormgeving
Grafisch Lyceum Utrecht

Certificaten

2022 Agile Methods for UX Design
The Interaction Design Foundation

2021 Design Thinking: The Ultimate Guide,
UX Management: Strategy and Tactics,
Accessibility: How to Design for All,
Service Design: How to Design Integrated Service Experiences,
Information Visualization: Getting Dashboards Right
The Interaction Design Foundation

2021 Senior UX Leadership
UX Academy Nederland

2010 Masterclass Retorica I: Leergang in retoriek, hermeneutiek
en psychologie
Wajomer, Jan Vaessen

Ervaring (in jaren)

UX Design: 10
Visual Design: 24
Icon Design: 19
Agile/Scrum: 7

Klanten

ASML
HZPC
O3b Networks
Lable

Eigenschappen

Communicatief
Gedreven
Empathisch
Teamspeler
Humor
Zelfstandig
Oprecht

Vaardigheden

UX design
Interactieontwerp
User/Customer research
Wireframes, screenflows
Stakeholder management
Service Design
Layout en visuele hiërarchie
Concept visualisatie

Talen

Nederlands
Engels

Linked In
bekijk mijn profiel

Telefoon
06 - 81 499 147

Regio
Heerenveen (Akkrum)

E-mail
wouter@vormverteller.nl

Portfolio
http://vormverteller.nl

Geboren
1979, Soest

Rijbewijs
B



Als UX designer opererend in een agile/scrum DevOps team binnen een
SAFe omgeving. We ontwikkelen en onderhouden software tooling die
engineers ondersteuning biedt bĳ het installeren, ouderhouden en
repareren van extreem complexe chip machines in fabrieken overal op de
wereld. Met behulp van customer journeys, en design sessies stel ik
scenarios op en definieer user stories en acceptatie criterea.

Als lid van een UX feature team help ik het ASML UX Design system te
onderhouden en door te ontwikkelen samen met collega’s.

Als teamlid van een high performance Agile/Scrum DevOps team heb ik als
UX Designer mee gewerkt aan twee bedrĳfskritische projecten met scherpe
deadlines. Ik was verantwoordelĳk voor het ophalen van de user needs en
user goals, voornamelĳk middels design workshops, groepssessies en
interviews en testen met eindgebruikers.

Samen met de product owner hielp ik de structuur en prioriteiten te
bepalen volgens de principes van human centered design. Als designer
ontwikkelde ik een design system met de look & feel voor de applicatie.
In nauwe samenwerking met de developers zocht ik middels wireframes en
screenflows elke sprint naar het hoogst mogelĳke resultaat.

Als freelance UX designer haakte ik aan bĳ het interne ontwikkelteam om 2
nieuwe Software as a Service (SaaS) applicaties uit te denken voor
thuiszorgteams. Ik voerde onderzoek uit onder eindgebruikers om de
belangrĳkste doelen en pĳnpunten in kaart te brengen. Vervolgens testen
we onze ontwerp keuzes via paper prototyping en later via interactieve
prototypes met key users.

Het resulteerde in een volledig nieuw concept en ontwerp van de
gebruikersinterfaces voor een planningsapplicatie geschikt voor
zelfsturende teams, waarmee vanuit zorgvragen eenvoudig looplĳsten
gemaakt konden worden, met daarnaast een mobiele applicatie voor de
uitvoering van de geplande zorg ‘on the go’.

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

okt 2021 - nu

UX Designer (freelance)
HZPC Research

dec 2019 - mei 2021
(18 maanden)

UX Designer (freelance)
Lable

sep 2019 - dec 2019
(4 maanden)

UX Designer (freelance)
HZPC Research

mrt 2018 - jul 2019
(16 maanden)

Wouter Buning 06 - 81 499 147 wouter@vormverteller.nl



Voor O3b Networks, een wereldwĳde satelliet leverancier van o.a.
Vodafone, heb ik een exclusieve set iconen ontworpen als integraal
onderdeel van hun internationale brand library voor multimediale reclame
en marketing doeleinden.

Onder de naam Vormverteller opereer ik sinds 2016 als zelfstandig
professional en bied ik mĳn diensten aan op het gebied van UX design,
UX consultancy en icon design.

Als Lead UX Designer stuurde ik een junior UX & UI designer aan om samen
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. Hiervoor onderhield ik contact met
stakeholders, voerde gerbuikersonderzoek uit middels analyseren van
actuele userdata van de huidige applicaties en diepte interviews met
gebruikers, voerde user tests uit met behulp van rapid paper prototyping en
interactieve prototypes.

Ik was als UX & UI Designer de bewaker van de gebruikerservaring van
Lable Care; een ECD-applicatie voor verzorgers en verpleegkundigen.
Ik onderhield de design guide en zag toe op consistent toepassen ervan.
Ik begeleidde ontwerpsessies met eindgebruikers en leidinggevenden voor
nieuwe functionaliteiten. Als hoofd implementatie begeleidde ik de
implementatietrajecten en gaf software trainingen aan zorgmedewerkers.

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

Afwisselend als zelfstandig ontwerper en als medewerker van diverse
ontwerp- en reclamebureau’s ben ik werkzaam geweest als
conceptontwikkelaar en grafisch ontwerper.
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Icon Designer (freelance)
O3b Networks

mei 2016 - jan 2017
(9 maanden)

Zelfstandig Ondernemer
Vormverteller

apr 2016 - heden

Lead UX & UI Designer
Lable

okt 2015 - jun 2016
(9 maanden)

UX & UI Designer
Hoofd Implementatie

Lable
aug 2012 - sep 2015
(3 jaar, 2 maanden)

Docent Multimedia Design
NHL Hogeschool

sep 2007 - aug 2012
(5 jaar)

Grafisch Ontwerper
Diverse ontwerp- en

reclamebureaus / ZZP
dec 1999 - jul 2007
(6 jaar, 8 maanden)

Wouter Buning 06 - 81 499 147 wouter@vormverteller.nl


