
Laurens van Heeswijk 
Digitale marketing specialist
 
telefoon : 06 46 24 42 46 
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Links
 
www.linkedin.com/in/laurensvanheeswijk/
www.laurensvanheeswijk.nl
www.stichtingjazzveghel.nl

Dit ben ik 
 
Ik zou mezelf het liefst willen beschrijven als een verbinder.
Ik werk graag met mensen samen om bij de initiële behoefte-
vraag de beste (marketing-)oplossing te vinden. 
 
Omdat ik zowel de taal van commercie als van IT spreek, weet 
ik een brug te slaan tussen deze afdelingen, zodat er aan een 
gezamenlijk doel gewerkt wordt. Dankzij mijn veelzijdigheid 
kan ik met mijn inzichten en argumenten stakeholders en 
teamleden overtuigen en motiveren. 
 
Daarbij laat ik mij niet alleen leiden door feiten en statistieken, 
maar ook door een stuk inlevingsvermogen en ouderwets 
onderbuikgevoel. Als een soort ondernemer in loondienst.  
 
In de omgang hecht ik veel waarde aan eerlijkheid en  
humor. Dit betekent echter niet dat ik lastige situaties uit de 
weg ga als het bedrijfsbelang er om vraagt. In teamverband 
ben ik vaak het aanspreekpunt voor priotisering en  
beslissingen.  

Ik ben van mening dat het van belang is nooit de “waarom” 
vraag uit het oog te verliezen. Dat is de verbindende factor die 
voor alle betrokken partijen voor helderheid, zorgt en daarmee 
het best mogelijke resultaat waarborgt. 

Dit kan ik  

Marketing strategie en implementatie

Data analyse en interpretatie

Microsoft Excel/Word/Powerpoint

Adobe Photoshop/InDesign/Illustrator  
 
CMS systemen 

HTML/CSS/XML

Agile/SCRUM/Projectmanagement

Email marketing systemen

Nederlands
Engels
Duits 
Frans

Personalia 
Laurens van Heeswijk 
Bosven 401
5464 NE   
Veghel
2 juni 1966 

Getrouwd met Miriam 
(1967) 
Vader van Thom (1998)  
en Lucas (2000)

Eigenschappen 
energiek • creatief •  
humoristisch • loyaal 
• collegiaal • flexibel • 
nauwkeurig • autodidact 
• veelzijdig • teamplayer 
• eerlijk • punctueel • 
volhardend • empatisch 



Dit heb ik al gedaan 
 
2016 - 2017 
Online marketeer | BadenPlus BV 
verantwoordelijk voor strategie en uitvoering van de online positionering 
van Baden+ als merk. Productowner van het multisite CMS. 

2008 - 2016 
eCommerce manager | Habufa meubelen 
productowner/projectmanager multisite CMS en de beeldbank software 
• online merk positionering en strategie  • SEO & SEA aansturing • 
contentmarketing • marketing automation • Google Analytics en Hotjar 
analyse • UX analyse en design • narrowcasting beheer & development 
 
2005 - 2012 
Eigenaar iCreate opmaatwerk (online) reclamebureau 
 
2005 - 2008 
Partner bij Marcommedia 

2005  
Marketing & Communicatie medewerker | Gerlo Design

2004 
Account manager | Frizr reclamemakers 

1997 - 2004 
Customer care manager | Kubus informatiesystemen 

1994 - 1997 
Projectleider/IT-manager | van Heeswijk decorganisatie

Dit heb ik geleerd 
   
Professional Scrum Product Owner training

NIMA-A

Telefonische communicatie training

Workshop presentaties geven 

Bachelor of Business Administration | European Univer-
sity te Antwerpen
 
Schilderen & Etaleren | Nimeto te Utrecht 
 
HAVO | Mgr. Zwijsen College te Veghel
 

Dit heb ik bereikt 
 

Bekijk resultaten bij diverse werkgevers op mijn website.  
www.icreate.nl/behaalde-resultaten/ 
 
Ook referenties van oud-collega’s of mensen waar ik mee  
heb samengewekt zijn daar te vinden.
www.icreate.nl/wat-zeggen-anderen-over-laurens-van-
heeswijk/
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Hobby’s 
 
Internet • crossfit •  
fietsen • hockeyscheids 
• koken • fotografie • 
(jazz)muziek • Apple • 
dansen • uitgaan •  
ontwerpen • retail • 
wandelen met de hond

Als bestuurslid bij  
Stichting Jazz Veghel 
verantwoordelijk voor 
publiciteit en media 


