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Persoonlijke gegevens
Naam
Geboortejaar
Nationaliteit

Fake Haak
1974
Nederlandse

Adres
Website
E-mail
Mobiel:

Bosdrift 56, Hilversum
www.fakedesign.nl
fakedesign@gmail.com
06 14 380 281

Vooropleidingen

Moderne Nederlandse Letterkunde
Universiteit Utrecht
September 1995 - Juli 1997

Relevante werkervaring

DearNova / E-ID internet strategies
Senior Visual Designer & Frontend Developer
Frontend development, visual design, ux design, illustratie, icon
design
Mei 2010 – heden
24access Solutions
Web designer
Mobiel frontend design, frontend development, icon design
Februari 2007 – Mei 2010

Technologieën

HTML5, CSS3, Sass, jQuery

Tooling

Sketch, Adobe Creative Cloud, Visual Studio Code, CodeKit,
Browserstack, Sourcetree
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introductie
Professioneel
Ik heb meer dan 10 jaar ervaring als visual designer en frontend developer. Al sinds eind jaren ’90 hield
ik mij hobbymatig bezig met illustratiewerk, webdesign en webdevelopment maar in 2007 kon ik hier
eindelijk mijn beroep van maken bij een (ondertussen overleden) startup. Sinds 2010 werk ik bij
DearNova, waar ik als senior meewerk aan de creatie van complexe, interactieve websites voor de top
500 bedrijven van Nederland.
Mijn werkzaamheden omvatten het volledige designproces van ux ontwerp, via wireframes,
clickthrough-modellen en platte designs naar de vertaling in een werkende frontend. Afhankelijk van
het project en de behoeftes wordt ik ingezet als visual designer of als frontend developer en bij
kleinere projecten op beide functies.
Daarnaast doe ik illustratiewerk (zowel digitaal als live, op papier, tijdens workshops en evenementen)
en heb ik bijvoorbeeld een zeer uitgebreide iconset ontworpen voor Dela.
Tenslotte doe ik veel ondersteunend werk voor mijn collega’s, onder andere op het gebied van
project-management, planning, begeleiding en werving.

Persoonlijk
Ik woon in Hilversum met mijn vrouw en twee kinderen in een honderd jaar oud door Dudok
ontworpen huisje dat we rustig aan het opknappen zijn. Ik ben een enthousiaste kerel met een brede
interesse in alles wat het leven te bieden heeft. Ik ben zeer zelfstandig, communiceer gemakkelijk en
stort me voor de volle 100% in al mijn projecten.
In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met acteren, zowel op toneel als in kleine rolletjes op tv. Verder ben ik
een groot fan van fantasy en science fiction; ik lees veel in die genres, doe verwoede pogingen zelf te
schrijven en speel al ruim 20 jaar dungeons & dragons.
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Werkervaring
DearNova - recente projecten
Functie

Consultant, frontend developer

Klant

Spring (PostNL internationaal)

Project
Periode
Werkzaamheden

Zakelijk platform internationale klanten PostNL
Januari 2017 - Juni 2017
Voor de internationale tak van PostNL frontend geleverd voor een op
angular gebaseerd zakelijk platform. Daarnaast deelgenomen aan een
wekelijkse adviesgroep op het gebied van UX en visual design.

Functie

Frontend developer

Klant

Vivat

Project
Periode
Werkzaamheden

zwitserleven.nl, reaal.nl e.a.
Januari 2017 - Mei 2017
Voor het opnieuw opzetten van de websites van een aantal grote
verzekeraars als Zwitserleven en Reaal op een nieuw CMS moest de
frontend structureel opnieuw worden opgepakt.

Functie

Visual designer, frontend developer

Klant

CRM Partners

Project
Periode
Werkzaamheden

crmpartners.com
Oktober 2016 – Januari 2017
Nadat een extern designbureau ondermaats visual design had
opgeleverd voor een nieuwe site voor CRM partners hebben we een
traject opgezet waarin ik het visual design tegelijkertijd met het
opbouwen van een frontend heb opgeleverd, om bestaande
afspraken mbt development niet te vertragen.

Functie

Visual designer, frontend developer

Klant

Beter Bed

Project
Periode
Werkzaamheden

Instore app
Mei 2016 – Januari 2017
Uitbreiding op bestaand visual design en opzet frontend
development voor een app waarmee bezoekers van de Beter Bed
winkels gemakkelijk informatie over het assortiment kunnen krijgen,
en zien welke producten in hun behoeften voorzien.

Functie

Consultant, visual designer, frontend developer

Klant

EAGE

Project

eage.org
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Periode
Werkzaamheden

December 2015 – juli 2016
De European Association of Geoscientists and Engineers heeft de
wens haar website opnieuw op te trekken in een bruikbaar CMS.
Hiervoor werk ik aan een gemoderniseerd design voor de site en een
volledig opnieuw opgetrokken, responsive frontend.
Daarnaast adviseer ik de groep verantwoordelijk voor huisstijl en
visuele communicatie binnen EAGE over de mogelijkheden van
webdesign en –techniek.

Functie

Consultant, frontend developer

Klant

Rabobank

Project
Periode
Werkzaamheden

Innovatie boost
Oktober 2015
De winnaars van een innovatie wedstrijd voor Rabobank
medewerkers wonnen een reeks workshops met als deliverable een
werkende demo van de door hun bedachte app.
In een zeer kort traject heb ik in samenwerking met een collega die
de conceptuele en visuele kant uitwerkte de ideeën van de groep
vertaald naar een werkende app.

Functie

Visual designer, frontend developer

Klant

Dela

Project
Periode
Werkzaamheden

Dela uitvaartplanner
Juni 2015 – december 2016
Na een lang voortraject waarin ik visual designs en een HTML
prototype heb geleverd is in januari 2016 een full cycle scrumteam
samengesteld om een portaal te realiseren waarin nabestaanden alle
zaken rond de uitvaart kunnen regelen. Binnen het scrumteam ben ik
verantwoordelijk voor de frontend code, maar ook voor het designen
en uitrollen van een uitgebreide thematische iconset.

Functie

Visual designer, frontend developer

Klant

DearNova

Project
Periode
Werkzaamheden

Nieuwe huisstijl
Januari 2015 – Juni 2015
Na de naamswijziging van mijn werkgever van E-ID internet
strategies naar DearNova ben ik betrokken geweest bij het opnieuw
opzetten van de huisstijl en het opbouwen van de nieuwe website.

Functie

Frontend developer

Klant

PostNL

Project
Periode

jouw.postnl.nl
Mei 2014 – december 2016
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Werkzaamheden

Binnen een hecht scrumteam bouwen we aan een
consumentenloket voor alle handelingen binnen PostNL. Mijn
werkzaamheden focussen op het omzetten van wireframes en
uitgewerkte visual designs naar een werkende en volledig responsive
HTML demo. Ik werk hierin nauw samen met de UX en visual
specialists aan de ene kant en de developers aan de andere.

Functie

Visual designer, frontend developer

Klant

Dela

Project
Periode
Werkzaamheden

dela.nl, mijn.dela.nl
Januari 2014 – december 2016
Tot begin 2015 heb ik als frontend developer meegewerkt aan de
totstandkoming van de omvangrijke dela.nl website, die in 2015 de
website van het jaar award ontving in de categorie verzekeringen.
Sindsdien ben ik op los vaste basis betrokken bij visual design en
frontend development voor nieuwe functionaliteit.
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Dearnova - oudere projecten
Functie
Klant / Project
Periode

Frontend developer
DPD / Online verzendportaal
December 2013 – Juni 2014

Functie
Klant / Project
Periode

Interactie designer, visual designer
Saltro / Website Saltro trombosedienst
Augustus 2013 – Februari 2014

Functie
Klant / Project
Periode

Frontend developer
Infinitas / Noordhoff Uitgevers Hogescholen en NU rekenen.
Juli 2013 – Februari 2014

Functie
Klant / Project
Periode

Interactie designer, visual designer, frontend developer
PostNL / NRS kassa
Mei 2013 – September 2013

Functie
Klant /Project
Periode

Visual designer, frontend developer
PostNL / Mobiele MijnPakket applicatie
December 2012 – Feruari 2013

Functie
Klant / Project
Periode

Visual designer, frontend developer
Centraal Beheer Achmea / Koopzeker platform
Oktober 2012 – November 2012

Functie
Klant / Project
Periode

Interactie designer, visual designer, frontend developer
ZIGGO / ZIGGO zakelijk MKB Cloud Gids
Juni 2012 – December 2012

Functie
Klant / Project
Periode

Visual designer, frontend developer
PostNL / webshop checkout
Februari 2012 – Juni 2012

Functie
Klant / Project
Periode

Visual designer, frontend developer
De Lage Landen / Leaseportaal
November 2011 – Februari 2012

Functie
Klant / Project
Periode

Visual designer, frontend developer
IGRAC / Grondwater applicatie
Augustus 2011 – Mei 2012

Functie
Klant / Project

Visual, frontend developer
Infinitas / Uniformisering websites en webshops
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Periode

April 2011 – heden (meerdere subprojecten, niet continu)

Functie
Klant / Project
Periode

Frontend developer
Bovemij / Offerte Beheer Systeem
Januari 2011 – Februari 2013 (meerdere subprojecten, niet continu)

Functie
Klant / Project
Periode

Visual designer, frontend developer
Ministerie van VWS – CIBG - VZVZ / Patiëntenportaal
Augustus 2010 – heden (meerdere subprojecten, niet continu)

Functie
Klant / Project
Periode

Frontend developer
TNT / Online Postkantoor
Juni 2010 – September 2010

Functie
Klant / Project
Periode

Visual designer, frontend developer
Albert Heijn / iCafé
Mei 2010 – Augustus 2010

Functie
Klant / Project
Periode

Visual designer, frontend developer
TNT / iPhone track&trace app
Mei 2010 – Juli 2010
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Eerdere werkervaring
Functie
Werkgever
Inzet
Periode
Werkzaamheden

Visual designer, frontend developer, DTPer
24access Solutions
Webdesign, mobiel applicatiedesign, drukwerk etc
Februari 2007– Mei 2010 (meerdere subprojecten)
Binnen een kleine startup was ik verantwoordelijk voor al het
designwerk, variërend van webdesign en webdevelopment tot
interactie- en applicatiedesign voor mobiele applicaties voor met
name Symbian platforms.
Hiernaast viel ook alle drukwerk als visitekaartjes, posters etcetera
binnen mijn verantwoordelijkheden.
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