
Laurens van Heeswijk 
Hands-on people manager en procesverbeteraar
 
telefoon : 06 46 24 42 46 
e-mail   : jobs@icreate.nl

Dit heb ik al gedaan 
 
2016 - 2017 
Online marketing manager | BadenPlus BV 
Verantwoordelijk voor strategie en uitvoering van de online positionering 
van Baden+ als merk. Aansturing van de (externe) ontwikkeling van het 
multisite CMS systeem. 

2008 - 2016 
eCommerce manager | Habufa meubelen 
Verantwoordelijk voor de alle e-commerce activiteiten van Henders & 
Hazel. Van aansturing van het ontwikkelteam van 5 personen voor de 
websites, tot uitzoeken van en inkoop bij toeleveranciers. Verantwoorde-
lijk voor de implementatie van Basecamp als projectmanagement tool. 
  
2005 - 2008
Eigenaar iCreate opmaatwerk•partner bij Marcommedia 
Ontwikkeling van huisstijlen, online applicaties en websites.  Onder meer 
voor de goede doelen loterijen, maar vooral MKB.

2005  
Marketing & Communicatie medewerker | Gerlo Design
Verantwoordelijk voor de organisatie van beursdeelnames in binnen en 
buitenland en alle online en offline communicatie uitingen. Complete 
herstructurering van het standbouwproces in eigen beheer.
 
2004 
Account manager | Frizr reclamemakers 
Acquisitie en creatieve ontwikkeling voor een reclame atelier. Tool ont-
wikkeld voor calculatie van autobelettering door bedrijfswagenverkopers

1997 - 2004 
Customer care manager | Kubus informatiesystemen 
Opzetten en aansturing van de helpdesk en klantenservice.  
Ontwikkeling van trainingen en deze ook klassikaal of individueel geven.   

Eerder 
Projectleider/IT-manager | van Heeswijk decorganisatie
In eigen beheer een relationele database gebouwd die als ERP pakket 
werd ingezet. Daarnaast als projecleider verantwoordelijk voor het 
voorbereiden en uitvoeren van decorbouw en events in de evenementen-
branche.

Logistiek medewerker | MARS
Verantwoordelijk voor grondstoftransporten tussen fabrieken. Tevens 
een rapportagetool ontwikkeld voor maximilisatie van de productie 
capaciteit in alle fabrieken van MARS.

Dit kan ik  

Proces analyse en optimalisatie 
Marketing strategie en implementatie
Data analyse en interpretatie
Leiding geven & teambuiling
Klantgericht werken
Agile/SCRUM/Projectmanagement

Microsoft Excel/Word/Powerpoint
Adobe Photoshop/InDesign/Illustrator  
CMS systemen
HTML/CSS/XML
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 
• hands-on 



Dit ben ik 
 
Ik heb mij sinds mijn Bachelor opleiding door de jaren heen 
vooral in de breedte ontwikkeld. Mijn brede interesses zorgen 
er voor dat ik veelzijdig en flexibel inzetbaar ben. 
 
Ik houd er van om processen onder de loep te nemen en deze 
te optimaliseren. Dat doe ik door de stappen in het proces in 
kaart te brengen en eventuele knelpunten te analyseren.  
 
Samen met betrokken partijen wordt er gezocht naar de beste  
oplossing om zo het beoogde doel te verwezenlijken. 
Als leidinggevende ben ik daarbij vooral een verbinder die de 
knelpunten wegneemt en de mensen uitdaagt het maximale 
uit zichzelf te halen. Alle neuzen dezelfde kant uit en in het 
gezamenlijke belang maximale betrokkenheid van iedereen 
creeëren. 
 
In de omgang met mensen hecht ik veel waarde aan eerlijk-
heid en humor. Dit betekent echter niet dat ik lastige situaties 
uit de weg ga als het bedrijfsbelang er om vraagt. Dankzij mijn 
kennis en ervaring kan ik dit echter meestal voorkomen door 
op tijd in te grijpen. 

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 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 
samengewerkt zijn daar te vinden.
www.icreate.nl/wat-zeggen-anderen-over-laurens-van-
heeswijk/
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e-mail   : jobs@icreate.nl

 
 
Links
 
www.linkedin.com/in/laurensvanheeswijk/
www.laurensvanheeswijk.nl
www.stichtingjazzveghel.nl

Hobby’s 
Internet • crossfit •  
fietsen • hockeyscheids 
• koken • fotografie • 
(jazz)muziek • Apple • 
dansen • uitgaan •  
ontwerpen • retail • 
wandelen met de hond

Vrijwilligerswerk 
Coach arbeidsintegratie 
bij Vluchtelingenwerk 
Nederland 
 
Bestuurslid bij  
Stichting Jazz Veghel 
verantwoordelijk voor 
publiciteit en media


