
CURRICULUM VITAE

OVER MIJ

WERKERVARING

Gemotiveerd, hardwerkend, flexibel, praktisch ingesteld en creatief.  Een teamspeler en een sterke communicator.
Ik ben geïnteresseerd in user evaluatie in elk stadium van design om zo de wensen van de eindgebruiker volledig in acht te nemen. Dit bereik 
ik door te werken met User-centered Design, Co-creatie en Agile/Scrum methoden. Ik ben op zoek naar een uitdagend project bij een 
innovatief bedrijf wat waarde creëert voor hun gebruiker door intuïtieve producten en/of diensten te ontwerpen.
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5612 HK Eindhoven
Contactinformatie
+316-21202197
ruudzandbergen@live.nl

Geboortedatum
23-11-1989 
Nationaliteit
NederlandseRuud Zandbergen

Naam
Zandbergen, Ruud

UX DESIGNER & UX RESEARCHER 
Eindhoven University of Technology, 2015-present
Binnen het User System Interaction PDEng programma heb ik ervaring opgedaan als UX Designer & researcher in verscheidene projecten bij 
bedrijven. Deze projecten werden in hoog tempo uitgevoerd. Voorbeelden van de projecten in te vinden op mijn portfolio website.  

USER RESEARCHER (STAGE RESEARCH & DEVELOPMENT)
Stratech Software Solutions, 2015
Ik heb een gebruikersonderzoek gedaan om te kijken of Stratech native apps moet ontwikkelen als toevoeging op hun huidige web 
applicaties en hoe deze dan ontworpen zouden moeten worden. Dit onderzoek bestond uit mockup testing, brainstorm sessies, interviews 
en het vertalen van de behoeften van de gebruiker naar mogelijke functies.

SURVEY ANALIST
Stichting Nationaal Ouderenfonds, 2014
Ik was verantwoordelijk voor het invoeren en de statistiche analyse van vragenlijsten voor het project 'Pesten onder ouderen in woon-zorg-
centra'.

USABILITY ONDERZOEKER (AFSTUDEERSTAGE)
Stichting Nationaal Ouderenfonds, 2013-2014 
Ik was betrokken bij het usability testen en evalueren van applicaties voor het Europese project MOBILE.OLD. Dit project probeert de 
mobiliteit, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren door het ontwikkelen van gepersonaliseerde en intuitieve mobiele 
diensten voor smartphone, tablet en smartTV.

MENTOR & MENTOR COÖRDINATOR PSYCHOLOGIE
University Twente,  2011-2014 
De mentoren bij psychologie ondersteunen elk een groep van 30 studenten in hun eerste jaar. Als coördinator was ik verantwoordelijk
voor alle organisatie rondom het mentoraat en de aansturing van de mentoren.Verder zat ik vergaderingen voor en was ik het 
aanspreekpunt voor de opleiding en docenten.

STUDENTASSISTENT PSYCHOLOGIE 
University Twente, 2012-2014
Ik assisteerde bij de vakken ‘Functieleer’,  ‘Kwalitatief onderzoek’ en ‘Pscychologisch ontwerpen’. Ik was verantwoordelijk voor het begeleiden 
van werkcolleges, practica en het nakijken van tentamens.
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Portfolio: www.ruudzandbergen.com

UX DESIGNER  - UX RESEARCHER - SERVICE DESIGNER

OPLEIDINGEN

PDEng USER SYSTEM INTERACTION (USI)   
Technische Universiteit Eindhoven, 2015-heden

MASTER HUMAN FACTORS & ENGINEERING PSYCHOLOGY  
Thesis: Predicting the persistency of usability problems based on error classification
Universiteit Twente,  2012-2015

PRE-MASTER BUSINESS ADMINISTRATION
Thesis: De invloed van camerahoek en context in sociale media profielen 
Universiteit Twente,  2013

BACHELOR PSYCHOLOGIE 
Universiteit Twente,  2008-2012

GYMNASIUM 
Profiel: Natuur & Gezondheid
Carmel College Salland,  2002-2008
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BESTUUR (TECHNISCHE COMMISSIE COÖRDINATOR)
v.v. Harambee,  2011-2012 
Ik was verantwoordelijk voor het contact en bemiddeling tussen het bestuur en de technische commissie, alsmede alle zaken die overlapten 
tussen beide organen, zoals het contact met externe trainers, trainingsvergoedingen en contact met het sportcentrum van de Universiteit.
De grootste prestatie in dit jaar was het aantrekken van twee externe trainers, met tot gevolg de promotie naar een hoger niveau van zowel 
het eerste dames- als herenteam.

TECHNICHE COMMISSIE (CONTACTPERSOON DAMES)
v.v. Harambee, 2011-2013
Ik was verantwoordelijk voor de teamselecties en trainingsroosters van vier damesteams en TC contactpersoon gedurende het seizoen. 
Tijdens deze periode heb ik veel geleerd over communicatie, belangenbehartiging en planning.   

OVERIGE COMMISSIES
v.v. Harambee,  2009-2015
Deelgenomen aan een tal van commissies, verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsplan voor drie jaar, de organisatie van een 
symposium, zaal- en beachvolleybaltoernooien en meerdere evenementen. Door het werken in allerlei verschillende samenstellingen heb ik 
veel ervaring opgedaan met teamwork en communicatie. 

VOLLEYBAL TRAINER/COACH  
v.v. Harambee, 2010-2015
Als trainer/coach was ik verantwoordelijk voor instructie en coaching van heren- en damesteams op verschillende niveaus. Tijdens deze 
periode heb ik veel geleerd over het benaderen, begeleiden en stimuleren van verschillende persoonlijkheden in een team. Daarnaast ben ik 
overtuigd geraakt van de de waarde van een goed afgestemd team wat weet wat ze aan elkaar hebben. Dit heb ik in de teams bereikt door 
niet alleen met goede afspraken en duidelijkheid te beginnen, maar ook door hier (op informele manier) gedurende het jaar aan te werken.   
                      I
VOLLEYBAL (REGIO)SCHEIDSRECHTER
v.v. Harambee, 2012-2014, e.s.v.v. Hajraa, 2015-2016
Ik was scheidsrechter op het hoogste regionale niveau en fluit nu nog geregeld voor de vereniging.

NEVENACTIVITEITEN

Nederlands: 
Engels:
Duits:
Frans:
Klassieke talen:

DESIGN VAARDIGHEDEN

TALEN

User-centered design
User research
User testing
Prototyping
Business modelling
Statistics

HOBBY’S EN INTERESSES

(Beach) Volleybal Woordpuzzels

Filmbewerking Films

Lezen Muziek

Co-creatie
Videobewerking
Crowdsourcing
Schetsen
HTML/CSS
Agile/Scrum

Moedertaal
Uitstekend
Redelijk
Redelijk
Redelijk

TOOLS EN COMPUTER VAARDIGHEDEN

Morae Usability Testing
SPSS Statistics
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign

Adobe Premiere
Balsamiq
Axure
InVision
Processing & Arduino
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