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CURRICULUM VITAE 
 
Naam : Laurens van Heeswijk 
Adres : Bosven 401, 5464 NE  Veghel 
Telefoonnummer : 06 – 46 24 42 46 
Email : laurens@icreate.nl 
LinkedIn profiel : http://nl.linkedin.com/in/laurensvanheeswijk 
Geboortedatum :  2 juni 1966 
 
PROFIEL 
Ik ben de ideale schakel tussen commercie en techniek. Ik spreek de taal van beide partijen, en kan deze 
bi-directioneel vertalen naar een begrijpelijke boodschap. Door mijn kennis en ervaring, analytisch inzicht 
en procesmatig denkvermogen ben ik een sterke gesprekspartner en kan ik snel schakelen om 
doeltreffende oplossingen aan te bieden.  
Dankzij mijn brede interesses en veelzijdigheid ben ik uitstekend inzetbaar in uiteenlopende teams. Ik ben 
een mensen-mens en streef ernaar mensen in mijn omgeving te laten groeien door ze uit te dagen. Daarbij 
is het doorbreken van routines en vastgeroeste patronen vaak de beste weg naar (verrassend) succes. Ik 
werk graag met mensen in teamverband die ook mij stimuleren mezelf steeds weer te verbeteren.  
 
ERVARING 
2016 – 2017  Online marketeer – Baden+ BV -  Culemborg 
o Online strategie en productowner van het multisite systeem www.baden-plus.nl 
o Contentmanager hoofd- en klantenwebsites en bedenken en uitvoeren social media content 

  
2008 – 2016  eCommerce manager -  Habufa Meubelen Hapert 
o Online strategie advies aan de directie, conceptuitwerking en toezicht op uitvoering 
o Productowner online platform www.hendersandhazel.com (>250 winkels in 6 landen) 
o Coördinatie ontwikkeling en implementatie van het e-commerce platform op basis van het bestaande 

ERP systeem (ontwikkeld in eigen huis) 
o Google analytics analyse en rapportage  
o Ontwikkeling en beheer Social Media platforms 
o Toetsing, inkoop en aansturing van interne en externe (techniek) partners voor  SEO, SEA, online tools, 

databasemarketing-, e-commerce software, CMS  
o Channelmarketing en instore narrowcasting  content-ontwikkeling en coördinatie 
o Analyse en ontwerp website optimalisatie, user experience en customer journey. 
 
2005 – 2012  Eigenaar iCreate opmaatwerk Veghel 
o Focus op digitale dienstverlening voor het MKB en met nadruk op het internet. 
o Daarnaast heb ik verschillende software pakketten vertaald naar het Nederlands  en ben ik officieel 

vertaler/corrector voor Apple Benelux geweest. 
 
2005 Marketing en Communicatie medewerker -  Gerlo Design Geldermalsen 
o Organiseren van beursdeelnames voor zo’n 20-25 voornamelijk internationale beurzen per jaar 
o Adviserende taak naar de directie op het gebied van onder meer verkoopacties, materiaalinkoop en 

marketing en communicatie 
o Onderhoud website 
 
2004 – 2005 Accountmanager Frizr  reclamemakers Veghel 
o Acquisitie van reclameprojecten 
o Ontwerpen van displays, autobeletteringen, verpakkingen, POS-materiaal etc. 
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1997 – 2004 Customer Services Manager Kubus informatiesystemen Eindhoven 
o Verantwoordelijk voor afdeling customer services.  
o Technisch commerciële verkoopbezoeken 
o Klassikale en maatwerk trainingen ontwikkelen en geven aan ArchiCAD en SketchUp gebruikers 
o Ontwikkeling van 3D GDL objecten 
 
1994 – 1997 Verkoop en projectleider van Heeswijk Decorganisatie te Veghel  
1991 – 1994 Logistiek medewerker MARS BV te Veghel  

 
 
ONDERWIJS 
 
Bachelor of 1988 - 1990 
Business  European University te Antwerpen 
Administration  4-jarige engels-talige HBO managementopleiding, afgerond in 2 jaar door het 

volgen van 2 zomerstudies, waarbij een lesjaar in 3 maanden werd verwerkt. 
 
PSPO-I 2017 
 Binnenkort Certificering professional SCRUM product owner 
 
NIMA A 1998 
 Avondopleiding ISBW diploma behaald in 1998 
 
Diverse  continue 
Zelfstudies Voortdurende zelfstudie en workshops om mijzelf te verbeteren in dagelijkse 

werkzaamheden zoals Adobe Creative Suite, Google Analytics, SEO en SEA, Social 
media. 

  
Workshop 2001 
Presentaties Een 2-daagse workshop in London die het presenteren van software aan groepen 

behandelde.  
 
Telefonische 2000  
Communicatie Provite telefoonmarketing te ’s-Gravenhage. 
 2 daagse training voor het voeren van effectieve zakelijke telefoongesprekken.   
   
HAVO 1978 – 1985 

Mgr. Zwijsen College te Veghel  
 

HOBBY’S Internet, social Media, sport, TV kijken, maandelijkse kookclub, fotografie, mijn 
gezin, stappen, Apple, muziek enz. 

 Als lid van het bestuur van Stichting Jazz Veghel verantwoordelijk voor publiciteit 
voor jazz evenementen georganiseerd door de stichting in Veghel 

 
REFERENTIES referenties zijn aanwezig op mijn LinkedIn profiel of op te vragen via 

laurens@icreate.nl  
 
  


