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Mijn naam is Timon van Dreumel, ik hou ervan om 
concepten te bedenken en vooral om deze om te zetten 
naar iets tastbaars. Ik doe er dan ook alles aan om 
ervoor te zorgen dat wat ik bedenk, ik ook kan realiseren.

Werkzaamheden bestaande uit onder andere webdesign (veelal Wordpress), 
front-end development, grafisch ontwerp, audio/video opnames en montage. 
Vooral geleerd hoe een traject er van A tot Z uit ziet en hoe je je eigen 
business moet opbouwen.

FREELANCE DESIGN & DEVELOPMENT / TIMON.ROCKS

OKTOBER 2015 - VANDAAG

Begeleiding en coaching ‘startup teams’. Hier heb ik meer marktgericht 
leren denken, o.a. veel gewerkt met het Lean Startup principe en Design 
Thinking en dit ook in de praktijk kunnen brengen d.m.v. cases van onze 
opdrachtgevers.

STUDIO.Y: INNOVATION CO-CREATOR / STUDIOWHY.NL

AUGUSTUS 2015 - JULI 2016

Afstudeeropdracht: ontwerpen van nieuwe functionaliteit in bestaande app. 
Voornamelijk geleerd om ontwerpend onderzoeken; oplossing ontwerpen, 
testen, aanpassen. Geleerd hoe een app UI werkt, hoe belangrijk user tests 
zijn in het ontwerp proces.

E-SITES: GRADUATE INTERNSHIP / E-SITES.NL

FEBRUARI 2015 - JULI 2015

Na afloop van mijn stage tijdens mijn studie werkzaamheden verricht voor 
verschillende opdrachtgevers, zowel audio/video als webdesign. Geleerd om 
pixelperfect te ontwerpen, professionele feedback krijgen en geven en 
complexe data vorm te geven. Mijn ontwerp skills uit kunnen breiden tot 
professioneel niveau door het directe contact met opdrachtgevers.

COLOURS: VISUAL DESIGNER / COLOURS.NL

AUGUSTUS 2013 - JANUARI 2015

HALLO,

WERKERVARING

2016

2015

2014

2013

Uiteenlopende werkzaamheden o.a.; design, klantenservice, development. 
Veel geleerd over e-commerce, klantcontact, de gebruikerservaring van 
begin tot eind en ping-pong.

CUSTOMER EXPERIENCE ENHANCER / RERANDER.COM

JULI 2016 - VANDAAG

PRAAT

TYP

KLIK

KLOP AAN



OPLEIDING

PROFIEL

Hier ben ik opgeleid tot bedenker en maker van interactieve producten en 
diensten die de daadwerkelijke behoeften van mensen als begin- en eind-
punt hebben. Minor: Learning Experience Design (LxD)

COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN / AVANS DEN BOSCH

SEPTEMBER 2011 - AUGUSTUS 2015

Keuzevak: Informatica / Tekenen

Ik werk graag in teamverband en kijk graag vooruit naar 

potentiële problemen. Ik ben goed in het creatief oplossen van 

problemen. Ik probeer dingen altijd objectief te bekijken, vraag 

me af of iets ook echt waar is en bekijk tegenovergestelde 

opvattingen. Ik zie mezelf als een loyaal persoon en wil dingen 

op de beste manier doen; zowel voor de organisatie als voor de 

kwaliteit van het werk. Hoewel ik erg hou van doen, ben ik van 

nature een denker - ik denk dat ik daardoor sterk ben in het 

bedenken en uitwerken van oplossingen. 

Adobe CC

HTML / CSS / SASS

jQuery

Axure / UXpin

Wordpress

Motion / After FX

Git / Nodejs / Grunt

PHP / MySQL

Arduino / Electronica / IoT

HAVO, NATUUR & TECHNIEK / MAASWAAL COLLEGE  WIJCHEN

SKILLSET WIE BEN IK?

SEPTEMBER 2006 - JUNI 2011

2015

2011
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LET’S MAKE SOMETHING 

AWESOME TOGETHER!

BEKIJK MIJN PORTFOLIO ONLINE: TIMON.ROCKS


