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E-learning developer, instructional designer en
trainer
Westenwind training & design

December 2014 - heden

Voor grote en kleine opdrachtgevers ontwikkel en bouw ik e-learning modules 
met aandacht voor gra�sch ontwerp, multimedia inzet en didactiek.
• Om e-learning interactief en krachtig te maken gebruik ik bij voorkeur 

Articulate Storyline 2, Articulate Storyline 360 of Articulate Rise. 
Dit vul ik aan met Adobe programma’s als Photoshop, Illustrator en Premiere.
Mijn sterke punten zijn daarbij het vormgeven van de leeromgeving,
het visueel maken van de inhoud, het  regisseren van alle input en natuurlijk
het technisch bouwen van e-learning modules.

Ik ontwikkel en geef trainingen in eigen beheer en InCompany:
• ‘Infographics’ en ‘Interactieve Infographics’
• ‘Content Creatie en Visuele Communicatie’
• ‘ Visual Storytelling met Prezi en Video’
• ‘Technology Enhanced Learning’

Trainer en presentatie vormgever
ThePreziExperience

Maart 2011 - December 2014

Als Prezi expert adviseerde en trainde ik organisaties in het gebruik van Prezi 
en ontwikkelde ik opvallende visuele presentaties.
• Zowel InCompany als in eigen beheer gaf ik inspirerende Prezi trainingen 

aan inmiddels honderden communicatieprofessionals, studenten en 
beleidsmedewerkers.

• Een opdrachtgever waar ik regelmatig voor werkte was de Gemeente 
Rotterdam. Zo maakte ik samen met de gemeentesecretaris een drie-
dimensionale prezi over nieuwe ontwikkelingen in Rotterdam.

• Naast opdrachten voor grote organisaties gaf ook het samenwerken 
met kleine bedrijven veel voldoening. Door samen creatieve oplossingen 
te bedenken ontstonden prachtige presentaties.

Art director, gra�sch ontwerper, docent
Westenwind Ontwerp

Oktober 1999 - Juli 2015

Westenwind Ontwerp: bureau voor gra�sch ontwerp en digitale vormgeving
• Voor een diversiteit aan opdrachtgevers maakte ik logo’s, huisstijlen, posters,

brochures, websites, en illustraties.
• Als docent gaf ik les bij Hogeschool InHolland binnen de opleiding Creative 

Business in de vakken Crossmediale vaardigheden en Design management.
• Van oktober 1999 tot juli 2015 was ik docent bij de SKVR Rotterdam in 

Illustrator, Photoshop, Flash, Prezi en stopmotion animatie.
• Voor bedrijven in veranderprocessen maakte ik ondersteunende visualisaties.

LEVENSFILOSOFIE

“Wherever you go, go with all your heart”
 Confucius

E-learning
Post HBO opleiding Fontys

Okt 2015 - Sep 2016

Electronisch Vormgeven
Post HBO opleiding

Sep 1993 - Juni 1994

VWO met Latijn
Stedelijk Gymnasium Leiden

Sep 1978 - Juni 1984

Tekenen, Schilderen,
Ontwerpen
Willem de Kooning Academie 
Rotterdam

Sep 1985 - Juni 1991

STERKE KANTEN EN 
VAARDIGHEDEN
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